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„DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK…” - 
RZECZ O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

Żyjemy w czasach, dla których kategoria „bohatera” 
wydaje się być tworem odległych epok. Pamiątką prze-
szłości, pojęciem na tyle abstrakcyjnym, że z trudem 
przychodzi nam jego zdefiniowanie. Kim bowiem jest 
dla nas bohater? Postacią znaną z obrazów, szkicem w 

podręczniku, notką w en-
cyklopedii, czy wreszcie 
rzeźbą na wieki zastygłą 
w tak licznych pomni-
kach, zdobiących nasze 
parki i skwery. Kto dziś 
myśli o bohaterach, jak o 
ludziach z krwi i kości, 
ten pewnie rozmiłowany 
jest w historii, a przecież 
niewielu wśród nas pasjo-
natów tej szacownej 
dziedziny nauki. Istnieje 
jednak sposób, by katego-
rię „bohaterów” wskrze-
sić i przybliżyć, by odna-
leźć jej współczesne obli-
cze, nie papierowe, pła-

skie i pokryte kurzem, ale żywe, aktualne, ciągle pełne 
znaczeń. Wystarczy bowiem, że zmienimy perspektywę 
i zadamy sobie trud ujrzenia człowieka w postaci obro-
słej legendą. 
 
W najnowszych dziejach Polski nie ma zapewne postaci, 
która po dzień dzisiejszy budzi równie wielkie emocje, 
co Józef Piłsudski. Przypisywano mu niespotykaną cha-
ryzmę, już za swego życia miał rzesze bezkrytycznych, 
wręcz fanatycznych zwolenników, a jednocześnie zacie-
kłych i zaprzysięgłych wrogów. Jak pisze Włodzimierz 
Suleja: „Dla jednych był wskrzesicielem niepodległego 
państwa, drudzy widzieli w nim człowieka, którego nie-
okiełznana ambicja ściągnęła na Rzeczpospolitą śmier-
telne zagrożenie”. Poszukiwanie klucza, umożliwiające-
go zrozumienie jego działań i charakteru wymaga od-
wołania się do bogatej biografii marszałka Piłsudskiego. 
Koniec wieku XVIII i niemal cały wiek XIX to w historii 
Polski okres o szczególnym znaczeniu. Idea walki o nie-
podległość, zyskuje wówczas rangę myśli przewodniej, 
kierującej czynami uciskanego narodu. Wierne tej idei, 
kolejne pokolenia Polaków, podejmują akcje zbrojne 
przeciwko carskiej Rosji, a każda z nich kończy się klę-
ską: insurekcja Kościuszkowska 1794r., trzydzieści parę 
lat później powstanie listopadowe (1830 
-1831) i wreszcie również po trzydziestu latach następ-
ne powstanie – styczniowe (1863-1864). W takim to wła-
śnie czasie, smutnego zmierzchu polskich zrywów nie-
podległościowych 5 grudnia 1867r., w Zułowie, 60 km 
na północ od Wilna, przyszedł na świat Józef Klemens 
Piłsudski. Od zakończenia powstania upłynęły zaledwie 
trzy lata, a walki na Litwie trwały najdłużej ze wszyst-
kich. W takiej atmosferze wychowywał się zatem chło-
piec, którego ojciec, Józef Wincenty Piłsudski(1833-
1902) był komisarzem powstania na Żmudzi. Ród Piłsud-
skich  znany na Litwie od przeszło dwustu lat, spowino-
wacony był z wieloma znanymi, polskimi rodami, mię-

dzy innymi z Billewiczami, który to ród uwiecznił Hen-
ryk Sienkiewicz w „Potopie”. Właśnie żoną Józefa Win-
centego była Maria Billewiczówna(1842-1884). Billewi-
cze to stara litewsko-polska szlachta, osiadła na Żmu-
dzi. Maria Billewicz, wychodząc za mąż za Józefa Pił-
sudskiego, wniosła w posagu parę majątków, liczących 
przeszło 8000 hektarów. Osiadła w Zułowie rodzina była 
więc zamożna jak na owe czasy. Co więcej, była to ro-
dzina bardzo liczna – dwanaścioro dzieci, z których jed-
nak dwoje najmłodszych, bliźniąt, zmarło w okresie 
niemowlęcym. Józef był czwartym dzieckiem z kolei, 
miał 4 siostry i 5 braci. Józef Piłsudski (ojciec) z zawo-
du był rolnikiem, interesował się również muzyką, grał 
na fortepianie i komponował. Chociaż był człowiekiem 
o wszechstronnym wykształceniu i licznych talentach, 
niedostatecznie dobrze kierował rodzinnym gospodar-
stwem, co w krótkim czasie doprowadziło rodowy mają-
tek na skraj ruiny. Pożar, który w 1874 r., strawił mają-
tek, okazał się być ciosem, po którym obciążona długa-
mi posiadłość nie zdołała się już podnieść. Rodzina Pił-
sudskich przeniosła się do Wilna, prowadząc tam życie 
bardzo skromne.  
 
Po latach Marszałek Piłsudski tak określił swoje dzie-
dzictwo po rodzicach: „po ojcu odziedziczyłem zdolno-
ści, po matce – charakter”. W rzeczy samej Maria Pił-
sudska była osobą o silnym charakterze, wielką patriot-
ką,  samodzielnie wychowującą swoje dzieci, którym 
przekazywała miłość do Polski i konieczność przeciwsta-
wiania się wrogom ojczyzny. Uczyła dzieci historii Pol-
ski i literatury, sprowadzała z Galicji książki zakazane 
przez cenzurę rosyjską, uczyła polskich wierszy. Pod jej 
wpływem młody Ziuk, jak w rodzinie zwano syna Józe-
fa, rozkochał się w poezji Mickiewicza i Słowackiego. 
Poczucie więzi z matką, towarzyszyło Józefowi stale, a 
ostatnie myśli przed śmiercią, ujęte w jego ostatniej 
woli,  także były związane z jej osobą. 
Po przeprowadzce do Wilna niespełna 10-letni Ziuk, 
wraz ze starszym bratem Bronisławem, rozpoczął swoją 
szkolną edukację w murach wileńskiego I Gimnazjum. 
Lata szkolne młodych Piłsudskich upływały  
z jednej strony, w atmosferze patriotycznie nastrojone-
go domu rodzinnego, zaś z drugiej, w surowej dyscypli-
nie carskiej machiny edukacyjnej. Uczniów zmuszano 
do posługiwania się obcym językiem, rugowano polskie 
korzenie z wielką zaciętością. Bracia Piłsudscy stawiali 
aktywny opór destrukcyjnemu systemowi szkolnemu.  
W klasach wyższych założyli kółko samokształceniowe o 
nazwie „Spójnia”, zorganizowali też tajną bibliotekę. 
Jak pisze Wacław Jędrzejewicz: „Pod względem towa-
rzyskim Ziuk był wesołym, powszechnie lubianym chłop-
cem. Lubił tańczyć i odbijać panny starszemu Bronisio-
wi. Dobrze czytał wiersze i był ulubieńcem licznych cio-
tek i młodych panien. Zawsze pełen inicjatywy, wymy-
ślał gry towarzyskie, tak modne w owych czasach,  
i godzinami spacerował z pannami po ulicach Wilna”. 
Gdy młody Józef rozpoczynał naukę w ostatniej, ósmej 
klasie gimnazjum w 1884 r., umarła Maria Piłsudska. 
Została ona pochowana w rodzinnym majątku Suginty 
na Żmudzi, by ostatecznie, po 52 latach – w roku 1936 
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spocząć na sławnym wileńskim cmentarzu Rossy, gdzie 
u stóp trumny złożono serce jej syna. 
Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie Ziuk rozpoczął stu-
dia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. To wła-
śnie tam, po raz pierwszy, młody Józef zetknął się z 
ruchem socjalistyczno – rewolucyjnym „Narodnaja Wo-
la”. Dobre wyniki w nauce i pomyślne zakończenie 
pierwszego roku studiów nie uchroniły go jednak przed 
relegacją z uczelni, za udział w studenckich rozru-
chach. Podobnie chybiona była próba podjęcia studiów  
w estońskim Dorpacie, gdzie do władz uczelni dotarły 
pogłoski o jego sympatiach politycznych. Za zaangażo-
wanie w działalność wileńskich socjalistów przyszło mu 
zapłacić niezwykle wysoką cenę. 22 marca 1887 r., zo-
stał Piłsudski aresztowany i pod zarzutem udziału w 
spisku mającym na celu obalenie cara Aleksandra II ze-
słany na pięć lat na Syberię – najpierw do Kiryńska nad 
Leną, potem zaś do Tunki. 
 
Jak podają źródła, w pierwszych dniach października 
1887 r., niespełna dwudziestoletni Józef, dociera do 
Irkucka, pokonując katorżniczą trasę tysięcy polskich 
zesłańców. Ostatecznym miejscem zesłania był Kireńsk 
nad Leną. Oczekując w irkuckim więzieniu na zamarz-
nięcie Leny, a tym samym otwarcie jedynej, dogodnej 
drogi do kresu podróży, Piłsudski dołączył do buntu 
więźniów i został dotkliwie pobity przez żandarmów. 
Dodatkowo za udział w buncie skazano go na 6 miesięcy 
więzienia. Karę odbył w Kireńsku często chorując. Rów-
nież w Kireńsku poznał, skazanego na katorgę, polskie-
go socjalistę Stanisława Landego i jego rodzinę w tym 
szwagierkę – Leonardę Lewandowską, która stała się już 
wkrótce obiektem pierwszego zauroczenia młodego Jó-
zefa. 
 
1 VII 1892 roku, po odbyciu kary Józef Piłsudski powra-
ca do Wilna. Lata zesłania nie złamały jego charakteru 
lecz utwierdziły go w przekonaniu, że walka o niepodle-
głość Polski jest rzeczą konieczną. Utworzenie samo-
dzielnej rzeczypospolitej demokratycznej, to ideał któ-
remu Piłsudski pozostał wierny do końca swego pobytu 
w powstałej w 1893 r., Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Idea ta została już wkrótce powtórzona  
w postulatach polskich socjalistów i głośno wyrażona na 
tzw. zjeździe paryskim. W roku kolejnym Piłsudski zo-
stał członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego, a 
zatem awansował w strukturach partyjnych PPS. Pełnił 
on wówczas podwójną rolę – z jednej strony czuwał nad 
tworzeniem i rozbudową struktur partii, zaś z drugiej, 
był redaktorem i wydawcą czasopisma „Robotnik”. 
Działalność tę prowadził nieprzerwanie do lutego 1900 
r., kiedy to Ochrana zlikwidowała łódzką drukarnię ga-
zety, aresztując go wraz z żoną Marią (poślubioną w 
połowie 1899 r.). Piłsudscy zostali osadzeni w warszaw-
skiej Cytadeli. Marię wkrótce zwolniono, natomiast Jó-
zef trafił do słynnego X Pawilonu, cela nr.39. Jak pisze 
W. Suleja „więźniom groziło w najkorzystniejszym przy-
padku długoletnie zesłanie, w krańcowym katorga, a 
nawet – szubienica. Jednak „Brawurowa ucieczka, co 
prawda nie z więzienia, lecz z petersburskiego szpitala 
psychiatrycznego w nocy z 14 na 15 maja 1901r. przy-
wracała Piłsudskiemu nie tylko wolność, ale też legła u 
podstaw jego legendy”.  
 
Po odzyskaniu wolności Piłsudski powrócił do Galicji, 

gdzie z wielkim zaangażowaniem rozpoczął przygotowy-
wanie planów narodowej insurekcji. Był to okres wytę-
żonej pracy, Piłsudski często podróżował, odwiedzając 
Lwów, Kraków i Zakopane. Studiował wiele dzieł woj-
skowych, pogłębiając swoją wiedzę w tej dziedzinie. Ze 
szczególnym zainteresowaniem śledził historię wojny 
rosyjsko – japońskiej, rozczytywał się w kampaniach 
napoleońskich, wreszcie był głębokim znawcą powsta-
nia 1863 r. I choć nie brakowało Piłsudskiemu zapału do 
pracy, to jednak stan jego zdrowia pozostawiał wiele 
do życzenia. Jak podają biografowie, przyszły naczelnik 
latami zmagał się z nerwicą serca i chorobami układu 
oddechowego. Ten prawdziwy tytan pracy, toczył nieu-
stanny, cichy bój z własnymi słabościami, tak silnie za-
kłócającymi jego wrodzoną aktywność. Niewielki przy-
czynek do jego przyzwyczajeń przytacza W. Jędrzeje-
wicz, który pisze: „Codzienny tryb życia miał bardzo 
niezorganizowany. Wstawał późno, kładł się spać o 2.00 
lub 3.00 w nocy. Tak już było do końca życia. Jadał ma-
ło, zupełnie nie zważając na to, co je. Palił bardzo du-
żo i pił wiele szklanek dziennie mocnej i gorącej herba-
ty. Na jego biurku panował stały nieporządek wśród 
papierów, w których się jednak sam doskonale oriento-
wał, ale nie pozwalał ich ruszać. Natomiast zupełnie się 
nie orientował w sprawach pieniężnych, nie umiał sam 
sobie nic kupić. Od wczesnej młodości stawiał pasjanse. 
Mógł to robić godzinami – pomagały mu one w myśle-
niu”. 
W staraniach o poparcie dla polskich działań niepodle-
głościowych nie było dla Piłsudskiego rzeczy niemożli-
wych, czego przykładem była podróż do dalekiej Japo-
nii (1904r.) będącej wówczas w stanie wojny  
z Rosją. Zabieganie o poparcie Japończyków nie przy-
niosło jednak spodziewanych rezultatów, choć bowiem 
podpisano umowę o pomocy finansowej dla PPS i zakup 
broni w zamian za usługi wywiadowcze, to równocze-
śnie całość przedsięwzięcia została nieoczekiwanie 
storpedowana przez kierownika ruchu narodowo  
– demokratycznego Romana Dmowskiego, dla którego 
idea kolejnej polskiej insurekcji nie miała szansy powo-
dzenia. 
 
Tworzenie zrębów polskiej wojskowości było procesem 
żmudnym i wieloletnim. Piłsudski jednak realizował 
swoje zamierzenie z wielką wytrwałością, godną praw-
dziwego stratega. Atmosfera polityczna Europy wróżyła 
nadejście wielkich przemian. Wybuch rewolucji rosyj-
skiej 1905 roku, przyczynił się do podziału wśród człon-
ków PPS, i powstania jej odłamu zwanego Frakcją Re-
wolucyjną, w której skupili się działacze popierający 
myśl polityczną Piłsudskiego. Oddalenie od politycznych 
rozgrywek, pozwoliło mu skoncentrować się na tworze-
niu fundamentów organizacji paramilitarnych, które 
miały stać się w niedalekiej przyszłości zalążkiem pol-
skiej armii narodowej. W 1908 r. powstaje we Lwowie 
tajny Związek Walki Czynnej, którego celem było wy-
szkolenie przyszłych oficerów i podoficerów. Realizując 
te plany, Piłsudski organizował w Galicji Związki Strze-
leckie, w 1912 r. doprowadził do utworzenia Polskiego 
Skarbu Wojskowego, a następnie Komisji Tymczasowej 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 
która mianowała go Komendantem Głównym drużyn i 
związków strzeleckich. 
 
Tymczasem, w przededniu wybuchu wojny światowej, 
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polska scena polityczna podzieliła się na dwa, przeciw-
stawne obozy. Piłsudski konsekwentnie opowiadał się 
przeciwko Rosji, którą uważał za największego wroga 
polskiej niepodległości, jednocześnie nastawiając się na 
współpracę z Austro-Węgrami. W chwili wybuchu I woj-
ny światowej (VIII 1914) ogłosił on podporządkowanie 
się fikcyjnemu Rządowi Narodowemu, co miało podbu-
dować autorytet formacji strzeleckich, w tym słynnej 
pierwszej kadrowej, które dnia 6 VIII wkroczyły na zie-
mie Królestwa Polskiego z zamiarem wywołania powsta-
nia antyrosyjskiego. Jak pisze W. Suleja: „Z nimi to Pił-
sudski wyszedł na wojnę. Wówczas ofiarowano mu ob-
razek Matki Boskiej Ostrobramskiej w srebrze, z którym 
nie rozstawał się przez resztę życia”, zaś dnia 9 sierp-
nia otrzymał w majątku Czaple Małe konia wierzchowe-
go słynną – „Kasztankę”, która służyła mu wiernie aż do 
1927 r.  
 
Niepowodzenie pierwszego zbrojnego wystąpienia 
ujawniło przede wszystkim ogromną niechęć i nieufność 
ze strony podzielonego społeczeństwa. W konsekwencji 
upadku planów powstańczych, w krótkim czasie  
z inicjatywy polityków galicyjskich zostaje powołany 
Naczelny Komitet Narodowy, oraz Departament Wojsko-
wy. Uchwalono też powstanie Legionów Polskich u boku 
Austro-Węgier, powierzając Józefowi Piłsudskiemu do-
wództwo 1 pułku piechoty. Podkomendni Piłsudskiego 
walczyli o wolną Polskę, i pod tym sztandarem zjedno-
czyli się w doskonale wyszkolonych jednostkach wojsko-
wych, choć pochodzili z tak różnych środowisk. Jak pi-
sze jeden z historyków: „Żołnierz Piłsudskiego w bitwie 
wykazywał nieustraszoną odwagę, rozkazy spełniał na-
jakuratniej, zapatrzony w swego komendanta, który 
dzielił z nim „trudy i znoje”, z których miała powstać 
Polska (…) Głównym elementem wiążącym żołnierzy I 
Brygady, było bezgraniczne zaufanie do „obywatela 
Komendanta”, wielka żołnierska miłość i przywiązanie, 
najcenniejszy dar, jaki żołnierz może dać swemu do-
wódcy. To uczucie odegrało dużą rolę w Legionach, a i 
potem w niepodległej Polsce”. 
Piłsudski uznał historyczną konieczność podporządko-
wania się Austrii, gdyż umożliwiało to swobodne rozwi-
janie polskich organizacji wojskowych, co było dla nie-
go wartością nadrzędną, natomiast w ścisłej konspiracji 
utworzył Polską Organizację Wojskową. Piłsudski po raz 
kolejny doskonale wyczuwał zbliżające się momenty 
przełomu, widział słabość Niemiec, dobrze odczytywał 
pojawiające się na arenie międzynarodowej zapomnia-
ne słowa o zjednoczonej, wolnej i niepodległej Polsce. 
Potrzeba nowego, dobrego żołnierza polskiego była ko-
niecznością dla państw centralnych. Za poświęcenie 
polskich żołnierzy zażądał zatem właściwej ceny, jaką 
było utworzenie polskiego rządu „jedynego, uprawnio-
nego szafarza krwi polskiej” oraz przekazania mu do-
wództwa nad utworzoną w ten sposób armią. Żądania 
odrzucono, zaś w konsekwencji działań zaborców, jesz-
cze w tym samym roku doszło do tzw. kryzysu przysię-
gowego, gdy Legiony odmówiły złożenia przysięgi na 
wierność Austrii i Niemcom. Obwinianego za ten stan 
rzeczy - Piłsudskiego, aresztowano i osadzono  
w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopa-
da 1918 roku.  
 
Kiedy Niemcy poniosły ostateczną klęskę, zwolniony z 
więzienia Piłsudski powrócił do Warszawy. Jego przy-
jazd poprzedzały tygodnie starań różnych stronnictw i 

instytucji, zjednoczonych wspólnym przekonaniem, że 
jest on niekwestionowanym przywódcą narodu. Powie-
rzono mu naczelne dowództwo nad polskimi wojskami 
oraz misję utworzenia w wyzwolonej Polsce rządu naro-
dowego. W tych przełomowych dniach 10 i 11 IX 1918 r. 
naród polski uświadomił sobie w całej pełni odzyskanie 
niepodległości. Jak pisze W. Roszkowski: „Po 123 latach 
pękły sztuczne kordony dzielące społeczeństwo polskie. 
Piąte pokolenie wychowane w okresie rozbiorów docze-
kało wreszcie niezwykłej chwili odrodzenia państwowo-
ści, Polaków opanował nastrój entuzjazmu, upojenia, 
wręcz szału radości. Na ulicach i rynkach miast groma-
dziły się wiwatujące tłumy. Cieszono się widokiem pol-
skiego wojska, napisów, orłów na urzędach”. 14 listo-
pada 1918 roku otrzymał Piłsudski tymczasowe 
zwierzchnictwo nad krajem, zaś po upływie kilku dni – 
22go oficjalnie powierzono mu funkcję Tymczasowego 
Naczelnika Państwa. Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 
1922r., kiedy to wybrany został pierwszy prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz.   
 
Niepodległa Polska obecna na mapach świata stała się 
faktem. Piłsudski jednak doskonale zdawał sobie spra-
wę z dynamicznego układu sił politycznych w Europie i 
wciąż realnych zagrożeń, które zawisły nad nieokrzepłą 
państwowością. Dowodem tych obaw są przemówienia i 
wywiady Naczelnika z początku roku 1920, w których 
tak wyraźnie podkreślał zagadnienia wschodnie. Sprawy 
zachodnie Polski rozstrzygnął traktat wersalski, nieko-
rzystnie dla Polski na odcinkach Gdańska i Górnego Ślą-
ska. Natomiast wschód był otwarty, tam Polska musiała 
samodzielnie ustalić swoje cele i je osiągnąć. W latach 
1919 - 1921 prowadził na Wschodzie walki z bolszewika-
mi zakończone pokojem w Rydze, na mocy którego Pol-
ska odzyskała Wschodnią Galicję. Właśnie w trakcie 
owej kampanii w marcu 1920 roku armia ofiarowała 
Piłsudskiemu buławę Pierwszego Marszałka Polski. 
 
W roku 1923 Marszałek wycofał się jednak z czynnego 
życia politycznego. Powodem takiej decyzji było za-
mordowanie przez prawicowe ugrupowania prezydenta 

RP Gabriela Narutowicza, który zginął zaledwie tydzień 
po wyborze na to stanowisko podczas otwierania wysta-
wy w galerii "Zachęta" z ręki malarza Eligiusza Niewia-
domskiego. Piłsudski uznał za niemożliwą współpracę z 
premierem rządu, Wincentym Witosem, którego uważał 
za moralnie odpowiedzialnego za popełniony czyn. Wy-
cofał się do Sulejówka pod Warszawą, gdzie oddał się 
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pracy literackiej i opozycyjnej propagandzie. Wówczas 
powstały: "Wspomnienia o Gabrjelu Narutowi-
czu" (1923), "O wartości żołnierza Legjonów" (1923), 
"Rok 1920" (1924), "U źródeł niemocy Rzpltej" (1924) i 
"Moje pierwsze boje" (1925). 
 
Jednakże niepokojąca sytuacja w kraju zmusiła go do 
ponownego wkroczenia na scenę polityczną. Wzburze-
nie społeczne, rosnąca liczba bezrobotnych i kryzys 
gospodarczy spowodowały, że Piłsudski, cieszący się 
ogromnym poparciem i poważaniem społeczeństwa, 
zażądał złożenia władzy przez gabinet Witosa. Kiedy 
jednak jego apele nie odniosły skutku 12 maja 1926 
roku na czele wiernych sobie oddziałów Marszałek 
wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach zmu-
sił do ustąpienia zarówno rząd jak i gabinet prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nomi-
nacji na ten urząd - świadomy jego ograniczonych kom-
petencji odmówił przyjęcia ofiarowanej godności, objął 
natomiast tekę ministra spraw wojskowych, przewodni-
czącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił 
Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd pre-
miera - w latach 1926 - 1928 i 1930). 
W rzeczywistości oznaczało to koniec rządów parlamen-
tarnych w Polsce i rozpoczęło okres zwany "sanacją" (od 
łacińskiego rzeczownika "sanatio"- uzdrawianie) - rząda-
mi zmierzającymi do poprawy sytuacji państwa. Popar-
cie społeczne i zręczna retoryka, owo poparcie mu za-
pewniająca, pozwoliły sprawować Piłsudskiemu władzę 
autorytarną, której nie był się w stanie sprzeciwić ani 
prezydent (mianowany zresztą przez Marszałka) ani 
sejm, którego uprawnienia ograniczył na mocy wprowa-
dzonych 2  s ierpnia  1926  roku zmian  
w Konstytucji. 
W polityce zagranicznej dążył Piłsudski do utrzymania 
dobrych stosunków z ZSRR (pakt o nieagresji  
z roku 1932) i Niemcami (1934). Obie umowy miały 
wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników  
i sąsiadów. 
 
Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczy-
ła cały naród.  Niemal do ostatniej chwili ukrywał on 
nieuleczalną chorobę - raka wątroby. Jego pogrzeb stał 
się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd 
zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w 
krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu, obok po-
koleń królów i najwybitniejszych Polaków. Jego serce 
zaś spoczęło w grobie matki, na cmentarzu na Rossie w 
Wilnie. Na płycie z czarnego marmuru, zamykającej 
kryptę, wyryto znamienne słowa wskazane w ostatniej 
woli Piłsudskiego: 
 
Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą 
Za innych śladem iść tą samą drogą. 
 
Poniżej: Matka i serce syna 
U dołu:  
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu 
Gniazdo na skałach orła…niechaj umie 
Spać – gdy źrenice czerwone od gromu, 
I słychać jęk szatanów w sosen szumie… 
Tak żyłem. 
 
Wielcy ludzie rzadko pojawiają się w narodach. Trzeba 
na nich czekać nie dziesiątkami, ale setkami lat. Ci 
wielcy ludzie dani są narodom w określonych momen-

tach historycznych, w których ich gwiazda jaśnieje bez-
konkurencyjnym blaskiem. Piłsudski powiedział kiedyś o 
sobie: Ja staję, gdy jest burza, bo znam się na tym. 
Cały jego charakter ujawniał się w pełni właśnie w 
chwilach walki: o wolność, o granice, o prawa, o ustrój 
państwa. W takiej walce, jak każdy wódz, był bez-
względny i nieugięty, lecz wszystkie te walki wygrał. 
Obdarzony niezwykle silną wolą, umiał powziąć właści-
wą decyzję i ją realizować, umiał nakazać posłuch, 
emanował autorytetem – którą to właściwość przyzna-
wał mu nawet jego polityczny oponent, wybitny poli-
tyk, Roman Dmowski. Jednocześnie Piłsudski był wiel-
kim znawcą historii i doskonale rozumiał swoje miejsce  
w historii Polski. Mając wybitną zdolność patrzenia w 
dalszą przyszłość, umiał ją przeanalizować i przewi-
dzieć przyszły bieg wypadków. Nie była to intuicja, lecz 
zimna analiza i – jak sam mówił o sobie – zdolność in-
wencji. Gdyby nie choroba i przedwczesna śmierć, jego 
niezwykła osobowość i pozycja w Europie, niewątpliwie 
wpłynęłyby na kształt i kierunki polityki europejskiej w 
latach 1935-1939, nadając im zupełnie inny wymiar.  

Historia zadecydowała jednak inaczej, zaś owiany le-
gendą wodza i bohatera Józef Piłsudski dał Polsce, jak 
mu przypomniano podczas pogrzebu w Krakowie, wol-
ność, granice, moc i szacunek. Takim właśnie zapamię-
ta go polska historia. 
 
Biografia Marszałka Piłsudskiego jest niezwykle bogata. 
Kto mierzył się z jej opracowaniem, ten wie, jak trud-
nym zadaniem jest próba dokonania dziennikarskiego 
skrótu owego szczególnego życiorysu. Przytoczone w 
powyższym artykule wydarzenia są jedynie znacznikami 
swoich czasów, wybranymi momentami z życia Józefa 
Piłsudskiego, opisanymi z konieczności skrótowo i w 
sposób niepełny. Zarazem wszystkie zamieszczone in-
formacje pochodzą ze sprawdzonych źródeł, do których 
odsyłam wszystkich zainteresowanych bardziej pogłę-
bioną lekturą. 

 
Opracowała: Marta Radzik 

 
Źródła:  
1. W. Jędrzejewicz „Józef Piłsudski 1867-1935. Życio-
rys” 
2. W. Roszkowski „Najnowsza historia Polski” 
3. W. Roszkowski „Historia Polski 1914 – 2004” 
4. W. Suleja „Józef Piłsudski” 
5. Józef Piłsudski „Wybór pism” 
6. www.pwn.pl 
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ORKIESTRA DĘTA ZE SZCZEBRZESZYNA 
WIZYTÓWKĄ REGIONU 

Muzyka jest szczególną dziedziną ludzkiej twórczości. 
Towarzyszy ona człowiekowi od zarania dziejów, spla-
tając się z jego historią i budując kulturę. Zapisana w 
niej umiejętność przekazywania emocji, znajduje drogę 
do serc i umysłów nie tylko rozkochanych w jej pięknie 
znawców. Nie trzeba być kompozytorem, instrumentali-
stą czy wykonawcą, żeby odczytać zawartą w muzyce 
prawdę o ludzkich przeżyciach. Historia muzyki jest 
zatem zbiorową pamięcią jej twórców i słuchaczy, no-
śnikiem dziejów, skarbnicą tradycji.  
 
 „Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi” 
pisała Maria Kuncewiczowa. Głęboka prawda ukryta w 
tym poetyckim sformułowaniu przypomina nam, że źró-
dło muzyki tkwi nie tylko w osobie twórcy, ale i miejscu 
tworzenia. Na historię polskiej muzyki, składają się 
więc muzyczne historie poszczególnych jej regionów. 
Niniejszy artykuł opowiada o muzyce Roztocza, dla któ-
rej charakterystycznym elementem jest twórczość or-
kiestr dętych, zaprezentowana tutaj na przykładzie 
miasta Szczebrzeszyna. 
 
Orkiestra ze swej definicji oznacza duży zespół instru-
mentalny, liczący od kilkunastu do nawet kilkudziesię-
ciu instrumentalistów, kierowanych przez dyrygenta. 
Nowożytna twórczość orkiestrowa pojawiła się już w 
późnym średniowieczu i renesansie, wywodzi się ją od 
dworskich zespołów muzycznych, prezentujących swoje 
umiejętności we włoskich kręgach arystokratycznych. 
Pierwsze orkiestry były zatem kilku- lub kilkunastooso-
bowymi zespołami muzycznymi,  nie posiadający-
mi dyrygenta. Powstawały one w oparciu o kwarte-
ty lub kwintety smyczkowe i dęte z towarzysze-
niem klawesynu, i w razie potrzeby instrumentów per-
kusyjnych. Wiek XVII charakteryzował się między innymi 
materialnym wzrostem znaczenia mieszczaństwa, przy-
czyniło się to do zmiany aspiracji kulturalnych, a zatem 
swoistego wzrostu ambicji twórców i odbiorców kultu-
ry, od tego czasu muzyka zyskała na znaczeniu, popu-
larne stały się publiczne koncerty wykonywane w par-
kach i teatrach muzycznych. Zjawisko to pojawiło się 
po raz pierwszy w Niemczech, szybko zyskując naśla-
dowców w innych krajach Europy. Występy muzyczne 
aranżowane w wielkich teatrach wymagały zapewnienia 
odpowiednich warunków akustycznych. Wiązało się to 
ze wzrostem liczebności orkiestry, która ostatecznie 
przyjęła kształt orkiestry symfonicznej. 
 
Tymczasem wzmianki historyczne o orkiestrach dętych 
odnajdujemy już w czasach starożytnych. Jak pisze Elż-
bieta Szwed: „W systematyce zespołów muzycznych, to 
właśnie orkiestra dęta ma najstarszy rodowód”. Staro-
żytni twórcy muzyki znali i posługiwali się nie tylko in-
strumentami strunowymi jak harfy czy liry, już wów-
czas grano bowiem na tubach i fletach. Instrumenty 
dęte, wydające tak charakterystyczne dźwięki, miały 
zagrzewać do walki zastępy żołnierzy w słynnej bitwie 
pod Troją. W biblijnej przypowieści o oblężeniu Jery-
cha, to właśnie donośne brzmienie trąb bojowych Izrae-
litów, skruszyło mury tego kananejskiego miasta. Tym-

czasem rzymski kodeks Sergiusza ustanawiał, że każdy 
rzymski legion miał w swoim składzie stu trębaczy i 
piszczków, których zadaniem było wygrywanie ustalo-
nych sygnałów oraz zabawianie żołnierzy swoją grą. 
Kiedy zaś zwycięski wódz powracał do wiecznego mia-
sta w glorii chwały zdobytej na polu bitwy, wówczas na 
czele witającego go pochodu kroczyła kapela wojsko-
wa. 
 
W epoce średniowiecza pojawiły się nowe instrumenty 
muzyczne, będące swoistym łupem przywiezionym z 
wypraw krzyżowych. Były to między innymi: olifant – 
czyli róg wykonany z kła słonia, praprzodek waltorni, 
dalej szałamaja  rodzaj piszczałki, z której wyłonią się 
późniejsze instrumenty dęte drewniane – obój, klarnet, 
a także fagot, i wreszcie instrumenty perkusyjne: bęb-
ny i talerze. 
 
W dobie renesansu narodził się zwyczaj łączenia w je-
den zespół żołnierzy grających w poszczególnych pod-
oddziałach, którym oprócz obowiązkowych, użytkowych 
zadań muzycznych powierzano także zadania o charak-
terze artystycznym. W ten sposób kształtował się pier-
wotny zespół, z którego później rozwinie się orkiestra 
dęta. Opisywany proces był długotrwały i przybierał 
różnorodne formy, jednym z jego przykładów były tzw. 
kapele janczarskie, spotykane na dworach, w czasach 
panowania dynastii Saskiej.  
 
W kolejnych wiekach, podstawowy skład orkiestry dętej 
stanowiły w głównej mierze instrumenty dęte drewnia-
ne. Instrumenty blaszane pojawiły się znacznie później  
i wprowadzano je sukcesywnie, przez wzgląd na liczne 
niedoskonałości techniczne. Jednak już w drugiej poło-
wie XIX w. nastąpił wyraźny podział na orkiestry wojsk 
piechoty oraz orkiestry kawaleryjskie. Te pierwsze skła-
dały się z instrumentów dętych drewnianych, blasza-
nych i perkusyjnych, te drugie zaś nie używały instru-
mentów drewnianych. Co ciekawe, mimo upływu lat 
taki podział utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Orkie-
stry wojskowe funkcjonują w armiach niemal wszyst-
kich państw świata, biorąc czynny udział  
w życiu muzycznym swoich krajów, czego przykładem 
jest choćby Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskie-
go.  

Orkiestra Cukrowni Klemensów (zdjęcie z roku 1928) 



7 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Organizacja orkiestr dętych obejmuje jednak nie tylko 
tzw. nurt zawodowy, obok niego rozwija się także ruch 
amatorski, skupiający licznych muzyków, dla których 
wspólna gra w orkiestrze to prawdziwe spotkanie z ży-
wą muzyką.  
 
Jak pisze w swoim artykule Henryk Welcz: „Początki 
działalności małych orkiestr dętych w środowiskach 
wiejskich sięgają XIX wieku i ich rozpowszechnienie 
szczególnie w Galicji jest związane ze specyfiką życia 
społecznego w zaborach”. W tym trudnym okresie hi-
storycznym, jedyną możliwością kultywowania trady-
cyjnych form muzycznych na wsiach i w małych mia-
stach, były ochotnicze straże pożarne, które stwarzały 
sposobność do podejmowania aktywności muzycznej. 
Powstające w Galicji dęte orkiestry wojskowe miały 
długą i bogatą tradycję. Ich liczba i rozpowszechnienie 
nie pozostały bez wpływu na tworzenie podobnych ze-
społów przy ochotniczych jednostkach straży pożarnej. 
Tymczasem po zakończeniu I wojny światowej nastąpiło 
ożywienie kulturalne, widoczne także w krajobrazie 
małych miast i wiosek. Pojawiła się potrzeba tworzenia 
niewielkich zespołów muzycznych, uświetniających 
swoimi występami lokalne i rodzinne uroczystości takie 
jak: wesela, uroczystości państwowe, akademie, dożyn-
ki czy święta religijne.  
 
Historia Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w 
Szczebrzeszynie również bierze swój początek w cza-
sach międzywojennych, a więc w okresie znacznego 
ożywienia polskiego życia kulturalnego. Powstała ona w 
roku 1920 w Klemensowie, miejscowości położonej nie-
daleko Szczebrzeszyna, współcześnie jednej z dzielnic 
miasta. Cukrownia Klemensów powołała wówczas do 
życia przyzakładową orkiestrę, której założycielem a 
zarazem pierwszym dyrygentem był Stanisław Splewiń-
ski. Orkiestra liczyła 23 muzyków, zaś w jej pierwszym 
składzie znaleźli się: Z. Kobielas, F. Podsiadło, J. Ry-
marz, P. Kłus, J. Kwieciński, K. Cybulski, K. Jastrzęb-
ski, F. Mucha, W. Biłgorajski, A. Bielecki, S. Kubisztal, 
T. Żuk, A. Bednarz, J. Kisieliński, M. Zwolak, M. Osuch, 
J. Żuk, W. Mróz, J. Żuk, L. Biłgorajski, T. Momot oraz 
J. Łapiński.  
 
Sprawująca nad Orkiestrą swoisty patronat Cukrownia 
Klemensów zakupiła dla wszystkich jej członków instru-
menty oraz mundury, udostępniając również jeden z 
budynków jako salę prób. Już wkrótce, nie wyobrażano 
sobie żadnego święta narodowego bez czynnego, mu-
zycznego udziału Orkiestry, która rozwijała się prężnie, 
zdobywając uznanie swoich odbiorców i aktywnie włą-
czając się w rozwój kulturalnego oraz rozrywkowego 
życia okolicy. Szczególną tradycją było przewodzenie 
orszakowi upamiętniającemu ustanowienie Konstytucji  
3 Maja, którego trasa wiodła z Klemensowa do Szcze-
brzeszyna. Do miejscowej historii przeszedł także kon-
cert Orkiestry z okazji Święta Morza, kiedy to muzycy 
wystąpili w mundurach marynarki wojennej. Koncerty 
w okresie letnim odbywały się niedzielnymi popołudnia-
mi w parku Zamoyskich, gdzie w budynku teatralnym 
prezentowała swoje umiejętności Orkiestra Dęta wspo-
magana kilkoma instrumentami z tzw. Orkiestry Smycz-
kowej. Zadaniem tej ostatniej był także akompania-
ment muzyczny na organizowanych w niedzielne wie-
czory zabawach ludowych.  

Członkowie Orkiestry wyróżniali się znakomitym pozio-
mem umiejętności wykonawczych, co w połączeniu z 
systematycznymi próbami i jakością instrumentów bar-
dzo szybko doprowadziło do pierwszych sukcesów na 
przeglądach orkiestr dętych, zarówno na poziomie po-
wiatu, jak i województwa. 
 
Twórczość Orkiestry została zawieszona w okresie II 
wojny światowej. Wkraczające do Polski od wschodu 
wojska radzieckie pustoszyły mijane miejscowości, gra-

biąc wszystko, co tylko przedstawiało sobą jakąkolwiek 
wartość. Zgromadzone w magazynie cukrowni instru-
menty muzyczne również padły ofiarą kradzieży, pozo-
stawiając do dyspozycji muzyków jedynie te instrumen-
ty, które przechowywano potajemnie w prywatnych 
domach. To właśnie na tych kilku ocalonych instrumen-
tach w roku 1945 Orkiestra zagrała hymn państwowy, 
podczas pierwszego występu po zakończeniu wojny. 
Opiekę nad Orkiestrą ponownie objął wówczas Stani-
sław Splewiński.  
 
Istnienie oraz działalność Orkiestry z Klemensowa pozo-
stawało ściśle związane z polityką i przychylnością ko-
lejnych dyrektorów, sprawujących zarząd nad cukrow-
nią. I tak w okresie między rokiem 1950 a 1963 nastąpi-
ła długa przerwa w działalności Orkiestry, spowodowa-
na brakiem zainteresowania ze strony kierownictwa 
cukrowni. Reaktywacja nastąpiła dopiero w roku 1963, 
za sprawą nowo powołanego dyrektora Władysława Wy-
łupka. Polecił on przeprowadzić rekrutację 20 młodych 
muzyków, wyłonionych spośród członków załogi, którzy 
dołączyli do 5 stałych muzyków Orkiestry. Na czele re-
aktywowanej grupy instrumentalistów stanął kapel-
mistrz Orkiestry Wojskowej Technicznej Szkoły Wojsk 
Lotniczych w Zamościu porucznik Grzeszczocha. W la-
tach siedemdziesiątych został on przeniesiony do innej 
jednostki wojskowej, zaś funkcję kapelmistrza w Orkie-
strze Dętej z Klemensowa powierzono chorążemu Alek-
sandrowi Mulawie. W tym okresie Orkiestra uczestniczy-
ła między innymi w Międzyzakładowym Przeglądzie Or-
kiestr Dętych w Milejowie, zdobywając zaszczytne I 
miejsce, jak również w Lubelskim Przeglądzie Orkiestr, 
na którym zdobyła równie poczytne miejsce II. Kolejne 
osiągnięcia spowodowały, że Orkiestra zyskała na popu-
larności, uświetniając swoją obecnością wiele uroczy-
stości o zasięgu wojewódzkim. 
 
W roku 1985 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora 
cukrowni Klemensów, Orkiestra zaś ponownie została 
zmuszona do zawieszenia swojej działalności, właśnie 



8  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

O MÓJ MIŁY WALENTYNIE! 

Walentynki już za pasem – 14 lutego tuż, tuż. Święto 
jeszcze nie tak dawno zupełnie w Polsce nieznane, w 
latach 90 ubiegłego wieku zaczęło robić zawrotną karie-
rę. Oczywiście na początku jego gorącymi zwolennikami 
była głównie młodzież, aktualnie wszyscy, niezależnie 
od wieku, zaczynamy cierpieć na „walentynkomanię”.  
 
Święto to ma wielu przeciwników, którzy narzekają na 
„amerykanizowanie” obyczajów, na konsumpcjonizm, 
że zabijamy nasze tradycje. Z tym, że Święta Zakocha-

nych w Polsce nie było, 
więc nie ma czego zabi-
jać, a chyba nie ma nic 
złego w tym, że potraktu-
jemy Walentynki jako 
okazję do żarliwego wy-
znawania miłości, czy 
okazywania zaintereso-
wania. Zimna pora roku, 
a spragnionych gorącej 
miłości serc nie brakuje. 
Dla tych bardziej nie-

śmiałych Walentynki stają się magicznym momentem na 
sentymentalne wyznania wśród blasku świec, w takt 
romantycznej muzyki. Stałym niemalże elementem Wa-
lentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynko-
wych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w 
kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszy-
kiem, a często i miłosnym wyznaniem.  
 
Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania 
partnera upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, plu-
szowych maskotek. Narzekamy na ciągły brak czasu, na 
pośpiech w życiu zawodowym i osobistym. Zatracamy 
się w natłoku pracy, zapominamy o okazywaniu uczuć 
naszym najbliższym, więc dlaczego nie wykorzystać 
tego jednego dnia w roku właśnie na pogłębienie relacji 
z ukochaną osobą? Krytycy tego nowego obyczaju po-

wiedzą, że jak się kogoś kocha to należy go kochać co-
dziennie, a nie tylko 14 lutego, lecz to jest tak, jak z 
Dniem Kobiet. Wiadomo, że kobiety należy szanować 
zawsze, ale 8 marca są jakby bardziej szanowane i ko-
chane. Zresztą, niezależnie od tego, czy nam się Wa-
lentynki podobają, czy nie, warto wiedzieć skąd to 
święto się wzięło. 
 
Wielu badaczy doszukuje się prapoczątków Walentynek 
w pogańskim Rzymie. W połowie lutego w Rzymie były 
już widoczne oznaki nadchodzącej wiosny. Natura bu-
dziła się do życia, ptaki łączyły się w pary, zakładały 
gniazda. Z tej to racji dzień 15 lutego został wyznaczo-
ny przez starożytnych Rzymian na festyn ku czci boga 
płodności Faunusa Lupercusa. W przeddzień chłopcy 
losowali imiona dziewcząt, zapisane na kawałkach pa-
pieru i przypinali je do rękawów. Dziewczyny te towa-
rzyszyły im w czasie festynu, a bywało, że zostawały 
ich partnerkami życiowymi na całe życie. Święto znie-
siono dopiero w V wieku n.e. i zastąpiono najbliższym 
w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walen-
tego. Ważne jest jednak poznanie historii św. Walente-
go, żeby wiedzieć, że miał on bardzo wiele wspólnego z 
zakochanymi. Historia mówi, że kapłan Walenty dawał 
śluby parom pobierającym się potajemnie, co stało w 
sprzeczności z rozkazami cesarza Klaudiusza Gockiego, 
który uważał iż niechęć młodych mężczyzn do wstępo-
wania do wojska brała się z nadmiernego przywiązania 
do żon i narzeczonych. Rozkazem cesarza odwołano 
więc wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Według 
legendy św. Walentego za okazywanie nieposłuszeństwa 
wobec cesarza wtrącono do więzienia, a następnie 14 
lutego 269 roku obcięto głowę. Jednak zanim zginął 
męczeńską śmiercią, w więzieniu zakochał się w córce 
strażnika, która go podnosiła na duchu. Na pożegnanie 
zostawił jej list w formie serca, na którym napisał: „Od 
twojego Walentego”. 
                                                                                                                                        

wtedy z propozycją współpracy wystąpił dyrektor Domu 
Kultury w Szczebrzeszynie Mieczysław Gradziuk. Propo-
zycja została przyjęta i od tego momentu datuje się 
powstanie Orkiestry Dętej w Szczebrzeszynie, której 
rozwój i działalność muzyczna pozostają związane z 
losami lokalnego Domu Kultury. Opiekę nad Orkiestrą 
powierzono już wkrótce nowemu kapelmistrzowi Jano-
wi Piłatowi, jednak po krótkim czasie nastąpiła zmiana 
na stanowisku, które ponownie objął Aleksander Mula-
wa. Sformułowane po raz kolejny założenia i cele dzia-
łalności artystycznej Orkiestry, obejmowały obok syste-
matycznych prób, także aktywny udział w obchodach 
świąt państwowych i lokalnych, popularyzowanie muzy-
ki na terenie miasta, a także uczestnictwo w konkur-
sach i przeglądach, jak również dbanie o osobisty roz-
wój muzyczny poszczególnych członków Orkiestry. 
  
Okres wzmożonej działalności Orkiestry w Szczebrze-
szynie przypada na lata dziewięćdziesiąte. Odpowiadała 
ona za oprawę muzyczną nie tylko wszystkich świąt  
o charakterze państwowym, ale także uświetniała swo-
ją obecnością jubileusze instytucji, większe święta ko-

ścielne, wreszcie zawody strażackie oraz pogrzeby. 
Wiązało się to z koniecznością opracowania i opanowa-
nia szerokiego repertuaru muzycznego, w skład którego 
wchodzi ponad 160 utworów. Wśród nich znajdują się 
między innymi: marsze, muzyka ludowa, utwory ta-
neczne takie jak walce, walczyki, polki i mazury, jak 
również specjalnie przygotowany repertuar konkurso-
wy. 
 
W następnym numerze naszej gazety przedstawimy dal-
szy ciąg historii Szczebrzeszyńskiej Orkiestry Dętej. 

 
Opracowała:  

Redakcja „Sekretów Wsi” 
 
Źródła: 
1. Praca magisterska Sławomira Kality „Działalność ze-
społów muzycznych Miejskiego domu Kultury w Szcze-
brzeszynie w latach 1990 - 2000” 
2. Henryk Welcz „Orkiestry  okolic Tomaszowa” 
3. Elżbieta Szwed „Orkiestra dęta w tradycji muzycznej 
Śląska” 
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Z czasem postać kapłana Walentego zmieszała się z in-
nym świętym męczennikiem noszącym to samo imię. 
Niektórzy badacze twierdzą nawet, że tak naprawdę 
chodzi o tę samą osobę. W 197 r. został on biskupem 
miasta Terni w Umbrii. Znany był z tego, że jako pierw-
szy pobłogosławił związek małżeński między poganinem 
i chrześcijanką. Wysyłał też do swych wiernych listy o 
miłości do Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 r., gdyż 
nie chciał zaprzestać nawracania pogan. Dziś to właśnie 
on jest bardziej znany i to do jego grobu w katedrze w 
Terni ściągają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kry-
jącym jego szczątki znajduje się napis: "Święty Walen-
ty, patron miłości". Częstokroć mylimy św. Walentego – 
patrona zakochanych ze św. Walentym – patronem epi-
leptyków, ale jest to inny święty, żyjący parę wieków 
później na terenie Niemiec. 
                                                                                             

Św. Walenty został ogło-
szony patronem zakocha-
nych już w 1496 r. przez 
papieża Aleksandra VI.  
Tak więc od średniowiecza 
Walentynki były obchodzo-
ne w południowej i za-
c h o d n i e j  E u r o p i e 
(północne i wschodnie kra-
je europejskie dołączyły 

do walentynkowego grona znacznie później). Zachował 
się rzymski obyczaj losowania imion dziewcząt przez 
chłopców, ale i imion chłopców przez dziewczęta, oraz 
przypinania ich do rękawów. Zaczęły się tworzyć trady-
cje obdarowywania się w tym dniu podarunkami. W Wa-
lii tego dnia ofiarowywano sobie drewniane łyżki z wy-
rzeźbionymi na nich sercami, kluczami i dziurkami od 
klucza. Podarunek zastępował wyrażoną słowami proś-
bę: "Otwórz moje serce". We Francji, od XVI wieku, ko-
bietom ofiarowywano bukiet kwiatów lub czuły liścik z 
wierszykiem, ozdobiony serduszkami lub amorkami. 
Tradycja wysyłania gotowych kart walentynkowych za-

początkowana została w Ameryce, na początku XIX wie-
ku. Dziś są one wymieniane na całym świecie nie tylko 
przez zakochanych, ale także przez dzieci w szkołach. 
Walentynki aktualnie obchodzone są niemal na całym 
świecie, ale najbardziej uroczyście w Terni (we Wło-
szech). Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 
lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z ca-
łych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia mi-
łości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 
25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W 
Terni w tym dniu wręczana jest również nagroda "Rok 
Miłości". W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał 
również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na mar-
murowej tablicy przy grobie świętego Walentego. Są 
tam też organizowane walentynki dla wdów i wdowców 
oraz ludzi starszych i chorych.  
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania reli-
kwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. 
W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku 
czci patrona zakochanych. W Chełmnie, na rynku, ukła-
dane jest ze świec walentynkowe serce.  
 
Mam nadzieję, że ten krótki artykulik przekona malkon-
tentów, że Walentynki to nie tylko kolejny wymysł han-
dlowców, mający na celu sprzedawanie różnych gadże-
tów, ale święto o wielowiekowej tradycji, w czasie któ-
rego wielu z nas może przekonać się, że nie jesteśmy 
samotni, że komuś na nas zależy. 
                        
                                                

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 
 
 
Źródła: 
1. www. wikipedia.pl 
2. Św. Walenty biskup zakochanych, czyli o historii wa-
lentynek. Paweł Bieliński. Tygodnik „Niedziela” 

 
Romans  

 
Księżyc w niebie jak bałałajka, 
   ech! za wstążkę by go tak ściągnąć 
      i na serduszko - 
 
byłaby piosnka bardzo nieziemska 
   o zakochanych aż do szaleństwa, 
      nieludzko. 
 
Jeszcze by można rzekę w oddali 
   i cień od dłoni i woń konwalii 
      dziką; 
 
ławkę przy murze, a mur przy sadzie 
   i taką drogę, która prowadzi 
      donikąd. 

 
 

                             Konstanty Ildefons Gałczyński    
 

 
 

Wciąż jesteś przy mnie... 
Wszelki dźwięk i ruch tak zwykły 
Jak schylenie czoła ku rękom 
Trzepot powiek i cichy uśmiech zamyślenia -  
to jesteś ty... 
Milczenie ust 
Puls serca 
I pieszczota dłoni nie chwycą ciebie 
Ani słowo 
Które w przemożny rośnie rytm 
I jakby falą i ciemnością ogarnia mnie... 
Więc smutek gorycz tęsknota - 
Czyż naprawdę jestem struną 
Na której ból mijania w dźwięk się przewija? 
Tylko jedna ty 
Kiedy schylasz się nade mną 
Uważnie patrząc w moje oczy 
Uciszasz drżenie i mój ból 
I chociaż Ciebie nie ogarnę 
Słowem i gestem 
Jest mi dobrze 
I mówię ci po prostu 
Jesteś... 
                                             Tadeusz Borowski 
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22 stycznia 2017 roku odbył się, w Hotelu Marina w Nie-
liszu, Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bo-
żonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”, organi-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. Kon-

cert ten stał się już tradycją, w 
tym roku odbył się po raz szó-
sty. Nowością było to, że orga-
nizator zaproponował wyko-
nawcom i widzom nową formu-
łę, a mianowicie zrezygnowano 
z konkursu, który został zastą-
piony przeglądem, bez podziału 
na rodzaj muzyki, czy grupy 
wiekowe. W przeglądzie wzięły 
udział zespoły, chóry i soliści z 
gmin: Nielisz, Sułów, Szcze-
brzeszyn, Łabunie, Radecznica i 
Stary Zamość – łącznie 27 pod-
miotów. Gminę Sułów repre-
zentowali: chór Grupy Arty-
stycznej Gminy Sułów, Koło Gospodyń Wiejskich z Suło-
wa, Mateusz Czerw – uczeń Zespołu Szkół w Sułowie, 
Chór Parafialny z Mokregolipia składający się w więk-
szości z mieszkanek wsi Sąsiadka.   
 
Każdy wykonawca był wynagradzany pamiątkową statu-
etką i dyplomem, które wręczali: 

 Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz, 

 Jerzy Nowiński – Przewodniczący Rady Gminy Nie-
lisz, 

 Leszek Pastuszak -  Członek Zarządu Powiatu Za-
mość 

 Ryszard Pietrykowski - Przewodniczący Rady Gmi-
ny Sułów, 

„NARODZIŁA NAM SIĘ DOBROĆ” - PRZEGLĄD KOLĘD  
W NIELISZU 

Zuzia mieszka w Michalowie. Jest sympatyczną, 
uśmiechniętą, ciekawą świata dziewczynką. Niestety, 
jej rozwój ogranicza choroba: MÓZGOWE PORAŻENIE 
DZIECIĘCE. Zuzia aby mogła w  przyszłości być jak naj-
bardziej samodzielna, potrzebuje systematycznej reha-
bilitacji oraz opieki neurologa. 
 
Pomóżmy małej Zuzi, przekazując swój 1% podatku do-
chodowego wpisując do PIT nr KRS 0000037904. Pie-
niądze można też wpłacić bezpośrednia na nr konta         
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. 

Wieści gminne 

 POTRZEBNA POMOC  

 APEL O POMOC  

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc dla rodziny Krystyny i Andrzeja Knap z Tworyczowa, poszko-
dowanych w pożarze domu. 
 
Prosimy o wsparcie finansowe na konto nr 96 9632 0006 2003 2902 3637 0002 w BS Szczebrzeszyn O/Sułów. 
 

Stowarzyszenie „Pro Nobis” z Tworyczowa 
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Tradycyjnie w trakcie ferii zimowych 26-27 stycznia 
2017 roku, w remizie w Sułowie, odbył się Turniej Spor-
towy o Puchar Wójta Gminy Sułów. Organizatorami tur-
nieju byli: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poź-
dzik w Sułowie, OSP w Sułowie, ZS w Sułowie, ZS w Mi-
chalowie, SP w Tworyczowie. Aura była typowo zimo-
wa, bo spory mróz, ale chętnych do udziału w zawo-
dach nie zabrakło. Rozgrywane były cztery konkuren-
cje: warcaby, bilard, tenis stołowy i wzbudzające naj-
więcej emocji tzw. „piłkarzyki”, czyli umiłowany przez 
wszystkich futbol. We wszystkich tych konkurencjach 
wzięło udział 45 osób.    
                                                                                                                                                 
Zawodom towarzyszyła jak zawsze miła sportowa at-
mosfera. Zawodnicy, którzy „osłabli” w trakcie zmagań, 
mogli podreperować siły kanapkami i napojami przygo-
towanymi przez pracownice biblioteki. 
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco: 

 
WARCABY 
Dzieci: 
 I miejsce – Julianna Godzisz 
 II miejsce – Aleksandra Pasieka 
 III miejsce - Maja Magdziarz 
Młodzież i dorośli: 
 I miejsce – Miłosz Pańczyk 
 II miejsce – Bartłomiej Mazur 
 III miejsce – Konrad Czop 
 
BILARD 
Dzieci: 
 I miejsce  - Mateusz Poźniak 
 II miejsce – Julianna Godzisz 
 III miejsce – Aleksandra Pasieka 

Młodzież i dorośli: 
 I miejsce – Piotr Zawiślak 
 II miejsce – Mateusz Pić 
 III miejsce – Konrad Czop 
 
TENIS STOŁOWY 
Dziewczęta: 
 I miejsce - Magdalena Śledź 
 II miejsce – Aneta Poździk 
 III miejsce – Justyna Żuk 
Chłopcy: 
 I miejsce – Szymon Kowalczyk 
 II miejsce – Maciej Pomarański 
 III miejsce – Adam Curyło 
 
PIŁKARZYKI 
Dzieci: 
 I miejsce – Krystian Matwiej i Mateusz Poźniak 
 II miejsce – Aleksandra Pasieka i Julianna Godzisz 
Młodzież i dorośli: 
 I miejsce – Mateusz Pić i Piotr Zawiślak 
 II miejsce – Jacek Polakowski i Mateusz Pić 
 III miejsce – Michał Śledź i Jakub Jastrzębski 
 
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, 
oraz nagrodami rzeczowymi. Nagrody pocieszenia otrzy-
mali również ci uczestnicy, którzy zajęli dalsze miejsca. 
 

 
 

Hanna Mrówczyńska 

TURNIEJ SPORTOWY 

 ks. kanonik Tomasz Rogowski – proboszcz parafii 
Chrystusa Króla w Złojcu. 

 
Miły akcent  stanowił słodki poczęstunek dla uczestni-
ków, przygotowany przez właścicieli Hotelu Marina. 
Finałem koncertu był występ zespołu „ Iskierki” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Nieliszu, zwycięzcy XXIII Mię-
dzynarodowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Szwarlika w Będzinie. 
 

Hanna Mrówczyńska 
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Dnia 13 stycznia 2017r. w Zespole Szkół w Michalowie 
odbyła się uroczystość związana z Dniem Babci i Dziad-
ka. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.  Na 
wstępie dyrektor szkoły, p. Joanna Pomarańska przywi-
tała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła ser-
deczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom.  
W pięknie udekorowanej auli dzieci z klas "0", I-III SP 
wraz z wychowawcami przygotowały piękny program 
artystyczny. Dzieci  w formie wierszy  złożyły dziad-
kom  i babciom życzenia, po czym zaprezentowały tań-
ce oraz jasełka przeplatane pięknymi kolędami w wyko-
naniu chóru Ars Musica. Następnie dzieci obdarowały 
swoich ukochanych gości  przygotowanymi własnoręcz-
nie upominkami. Były to piękne laurki z życzeniami. Po 
części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na 
słodki poczęstunek. ZS w Michalowie 

100 LAT NASZYM DZIADKOM 

Wieści ze szkół 

WYJAZD NA SPEKTAKL TEATRALNY „PAN TWARDOWSKI” DO 
ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY 

„Polskie legendy stanowią skarbnicę mądrości i wiedzy 
o naszej tradycji i historii. Opowieści od wieków prze-
kazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie to hi-
storie bohaterów, dzięki którym polskie dzieje są tak 
niezwykłe i wyjątkowe. To historie, z których możemy 
czerpać mądrość i prawdę o ludzkich postawach, walce 
dobra za złem. Legendy nie są bajkami. Zawsze można 
w nich szukać śladów prawdziwych historii. Dlatego 
przepełnione czarem opowiadania o losach legendar-
nych bohaterów nie tylko bawią, ale też skłaniają do 
refleksji. Legendy to bogactwo narodu, to sztuka, która 
kształtuje wrażliwość”. 
Te słowa naszej pary prezydenckiej uświadamiają, że 
istnieje głęboka potrzeba kultywowania tradycji i prze-
kazywania młodemu pokoleniu tych szacownych opo-
wieści, jakimi są polskie legendy. 
Mając na uwadze powyższe, dnia 3 stycznia 2017 r. zor-
ganizowano wyjazd do Zamojskiego Domu Kultury na 
spektakl pt. ,,Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów 
Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z 
Wrocławia. W wycieczce udział wzięli uczniowie klas IV 
– VI szkoły podstawowej, zaś opiekę sprawowały panie: 
Dorota Gnieciak i Anna Jaworska. 
Spektakl opowiadał o legendarnym Panu Twardowskim, 
który chciał zaistnieć, chciał ciągle więcej.  Początko-

wo nie chodziło mu nawet o dobra materialne, ale był 
głodny wiedzy, sławy, chciał być najmądrzejszy, naj-
lepszy we wszystkich dziedzinach. Zaczynał swą drogę, 
będąc blisko Boga, ale z czasem doszedł do wniosku, że 
nie dość mu wiary, bo wiara jest ślepa; nie dość mu 
nadziei, bo ona zwodzi; nie dość mu miłości, bo ona do 
niczego nie służy. Był gotów na wszystko, aby osiągnąć 
swój cel – nawet oddać duszę diabłu. Szatan nie kazał 
na siebie długo czekać i szybko zjawił się u szlachcica. 
Obiecał spełnić wszystkie życzenia w zamian za jego 
duszę po śmierci. 
Uczniom fabuła niezwykle przypadła do gustu, również 
ze względu na jej wymiar edukacyjny. Postawa życiowa 
głównego bohatera z jednej strony jest przecież godna 
naśladowania  (ambicja, niesienie pomocy potrzebują-
cym), z drugiej strony warta napiętnowania 
(zaprzedanie duszy diabłu). Stąd dla młodego człowieka 
płynie jasne przesłanie, że cel nie uświęca środków. 
Historia o Panu Twardowskim mimo upływu czasu pozo-
staje bowiem wciąż aktualna, problemy, z którymi mu-
siał się zmierzyć, mogą być bardzo bliskie współcze-
snym nastolatkom, a jego losy uświadamiają nam, że 
droga przez życie „na skróty” nie może skończyć się 
dobrze. 

ZS w Michalowie 

WYJAZD NA SPEKTAKL TEATRALNY  

W dniu 03.01.2017 roku w Zamojskim Domu Kultury od-
była się sztuka teatralna pt. „Dziady cz.II”, którą oglą-
dali uczniowie klas I i II gimnazjum. W spektaklu 
uczestniczyło 23 uczniów, którzy pozostawali pod opie-
ką p. E. Matysiak i p. D. Kondras. 
 
Aktorzy Narodowego Teatru Edukacyjnego w oparciu o 
sztukę A. Mickiewicza przybliżyli naszym uczniom tajni-

ki romantycznych mądrości ludowych. Na zakończenie 
spotkania odbyły się warsztaty teatralne, w których 
uczestniczyli wybrani chętni spośród widowni. 
Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony 
młodzieży, a aktorzy otrzymali owacje na stojąco.  
 

ZS w Michalowie 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA PAWŁA II 

11 stycznia 2017 roku w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Lisich Jamach odbyło się Spotkanie Opłatkowe 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko – 
Lubaczowskiej. Celem uroczystości była integracja, wy-
miana doświadczeń, zjednoczenie w modlitwie oraz 
uczczenie pamięci wielkiego Polaka. 
 
W spotkaniu wzięła udział delegacja naszej szkoły - 
p. Joanna Pomarańska – dyrektor, p. Dorota Gnieciak – 
nauczyciel, opiekun pocztu sztandarowego, ks. Ryszard 
Wróbel  - proboszcz  Parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Klemensowie, p. Sylwester Nizio – przed-
stawiciel Rady Rodziców oraz wchodzący w skład pocz-
tu sztandarowego uczniowie: Kamila Nizio (kl. IV), Alek-
sandra Dudek (kl. V) i Karol Daniłowicz (kl. V). 
 
Uroczystości  rozpoczęły  się o godz.1000 Mszą świę-
tą  w Kościele  pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej 
w Lisich Jamach. Przewodniczył jej  ks. biskup Mariusz 
Leszczyński. Na szczególną uwagę zasługuje przesłanie 
księdza biskupa, który  w homilii apelował, byśmy jak 
najwięcej czerpali z nauki naszego Wielkiego Patrona. 
Zwracając się do nauczycieli i rodziców,  podkreślił, że 
nie powinni być  dla młodych  jedynie drogowskazami, 
ale przede wszystkim świadkami,  bo  autentycznych 
świadectw  w dzisiejszych czasach potrzeba nam naj-
bardziej. Po zakończeniu nabożeństwa  wszyscy udali 
się na miejsce dalszych uroczystości, tj. do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Lisich Jamach, gdzie 
zgromadzonych gości powitała pani dyrektor – Jolanta 
Włoch. Następnie przybyłe delegacje mogły obejrzeć 
montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów tejże 
szkoły.  W dalszej kolejności  zabierali głos zaproszeni 
goście. Każdy z uczestników dostał skromny podarunek 
- figurkę w kształcie aniołka z przesłaniem Jana Pawła 
II. Kiedy wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 

życzenia, prezes Zamojsko Lubaczowskiej Rodziny Szkół 
im. św. Jana Pawła II -  Bernadeta Cichorz wraz z księ-
dzem doktorem Wiesławem Galantem – Kapelanem Za-
mojsko – Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
wręczyła „najmłodszemu dziecku rodziny” - naszej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Certyfikat Przy-
należności do Zamojsko Lubaczowskiej Rodziny Szkół 
Papieskich. Całość spotkania zakończył wspólny posi-
łek.  
 
Atmosfera była wspaniała, a wszyscy czuli się przyjem-
nie, jak jedna wielka rodzina.  Pokrzepieni serdeczną, 
rodzinną atmosferą, dobrym słowem, a przede wszyst-
kim błogosławieństwem ks. Kapelana dyrektorzy, nau-
czyciele i księża oraz uczniowie rozjechali się do swoich 
środowisk, aby słowo przemieniać w czyn i realizować 
trudne zadania wskazane przez Patrona. 
 

ZS w Michalowie 

WYJAZD DO CKF „STYLOWY” W ZAMOŚCIU 

Dnia 16.01.2017 r. w ramach innowacji filmowej ,,W 
kręgu X Muzy” 21 uczniów z klas III i I gimnazjum wzięło 
udział w wyjeździe do CKF ,,STYLOWY”, aby obejrzeć 
film Mariano Cohna i Gastona Duprata pt. ,,Honorowy 
obywatel” -  tegorocznego kandydata Argentyny do ry-
walizacji o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglo-
języczny.  Martínez za rolę  w tym filmie otrzymał na-
grodę dla najlepszego aktora na ostatnim Festiwalu Fil-
mowym w Wenecji. "Honorowy obywatel" otworzył zaś 
tegoroczny Warszawski Festiwal Filmowy. 
Fabuła filmu traktowała o Danielu Mantovanim, argen-
tyńskim pisarzu o międzynarodowej sławie, który zdo-
był wszystko, łącznie z Nagrodą Nobla, a którego kalen-
darz jest pełen obowiązków i prestiżowych wydarzeń. 
Ale Mantovani (Oscar Martinez) niespodziewanie odwo-
łuje spotkania, aby pojechać do małego miasteczka, z 
którego pochodzi i które jest źródłem jego inspiracji. 
Ma odebrać medal Zasłużonego Obywatela. Wizyta tylko 
z pozoru umożliwia pogodzenie się z przyjaciółmi z 
przeszłości, czy triumfalny powrót do miejsca urodze-
nia. Mantovani musi zmierzyć się z opiniami ludzi, któ-
rzy odnajdują siebie na kartach jego powieści. Spotka-
nie światowej sławy autora z mieszkańcami Salas obfi-

tuje w zabawne nieporozumienia. Wkrótce jednak at-
mosfera zagęszcza się, emocje towarzyszące obecności 
noblisty sięgają zenitu, a różnice między kosmopoli-
tycznym literatem a małomiasteczkową społecznością 
okazują się niemożliwe do pogodzenia. 
Dzieło zmusza do refleksji, gdyż "Honorowy obywatel" 
to jeden z tych filmów, które, choć sprawiają wrażenie 
skromnych i konwencjonalnych, dają się odczytać na 
kilku poziomach. Czarną komedię Gastóna Duprata i 
Mariana Cohna (panowie działają w reżyserskim duecie 
od dziewięciu lat) można interpretować przede wszyst-
kim jako ostrą satyrę na życie na prowincji.  Nietrudno 
się zorientować, że Salas to świat w mikroskali - opisa-
ny w sposób przygnębiająco aktualny i uniwersalny. 
Wszędzie bowiem znajdą się tacy, którzy zechcą ogrzać 
się w cudzym blasku albo, wręcz przeciwnie, chętnie 
umniejszą giganta, by zbliżyć go do swojej przeciętno-
ści. 
Wyjazd zorganizowała pani Dorota Gnieciak, zaś w 
opiece nad uczniami wspierały ją panie: Bożena 
Chwiejczak i Anna Jaworska.  
 

ZS w Michalowie 
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 CHOINKA NOWOROCZNA 2017  

W bieżącym roku szkolnym Zabawa choinkowa odbyła 
się 15 stycznia - w niedzielę. Nowością tej imprezy 
szkolnej stało się to, że zaplanowano ją na jeden dzień 
dla całego Zespołu Szkół i wybrano salę gimnastyczną 
na miejsce zabawy i poczęstunku. Mimo obaw, pomysł 
okazał się trafiony i zrealizowany z pełnym sukcesem. 
Uczniowie klasy VI i klasy I gimnazjum pod nadzorem 
wychowawców i Pani Ewa Latawiec oraz z pomocą Pani 
Magdy Łysy wykonali dekorację w sali, która utworzyła 
nastój i atmosferę co najmniej „studniówkową”.  
Rodzice zaprosili do szkoły św. Mikołaja, zafundowali 
dzieciom mikołajkowe prezenty, słodki poczęstunek, 
kolację i Dyskdżokeja. 
O godz. 12.00 karnawałową zabawę otworzyła Pani dy-
rektor i na parkiecie pojawiły się maluchy, potem włą-
czyli się uczniowie klas IV-VI i od godz. 17.00 do 22.00 
w dyskotekowych rytmach bawili się gimnazjaliści.  
Nad bezpieczeństwem dzieci i uczniów czuwali ich ro-
dzice i nauczyciele.  

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
tego szkolnego przedsięwzięcia. 
Teraz już tylko mile wspominamy wspaniałą zabawę. 
 

M. Kuźma 

„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”  

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmią-
ca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czyn-
ności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je pra-
widłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. 
 
Już od kilku lat uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
uczestniczą w realizacji programu edukacyjnego Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy 
ratować”. 
Odbyły się już 4 spotkania, na których uczniowie uczyli 
się jak sprawdzać przytomność poszkodowanego, jak 
dbać o bezpieczeństwo własne i jak wezwać po-
moc,  jak prawidłowo wykonać resuscytację i jak ułożyć 
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Oglądali film 
edukacyjny „Doktor Kręciołek” i film instruktażowy. 
 

Maria Żur 

SERCA 

Już po raz piąty Uczniowie Zespołu Szkół w Sułowie z 
wielkim zapałem przyłączyli się do akcji „Złóż serca dla 
hospicjum”. Akcja ma na celu pozyskanie darczyńców 
na rzecz Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego. W ra-
mach akcji należało przygotować kolorowe serduszka 
wykonane metodą orgiami. Serca zostały przeliczone, 
spakowane i przekazane do Krakowa, a następnie wo-
lontariusze w dniu 14 lutego będą rozdawać je na uli-
cach miasta wraz z dołączoną informacją o hospicjum. 
W tym roku złożyliśmy 2357 serc! 
Nad przebiegiem akcji czuwali uczniowie ze Szkolnego 
Koła Wolontariat i koła zainteresowań „Matematyczne 
origami”. Serduszka składali wszyscy chętni uczniowie. 
Dziękujemy! 
 
Osoby, które wykonały serca: 
Kl. IV: Anna Łyp, Izabela Kozioł, Klaudia Krukowska, 

Marta Kuźma, Ania Szczerba 
KL. V: Julia Sobstyl 
Kl. VI: Weronika Sak, Wiktoria Tyszko, Karolina Kuźma 
Kl. II gimnazjum: Klaudia Chmielewska, Anna Kawucha, 
Anna Latawiec, Agnieszka  Magdziarz, Monika Mazur, 
Paulina Misiarz, Patrycja Niemira, Diana Stańczyk, Ilona 
Szkołut, Ewelina Złomańczuk 
Kl. III gimnazjum: Adam Curyło, Jacek Polakowski, Mi-
chał Roczeń 
 
Podziękowania dla wszystkich dziewczyn z klasy II gim-
nazjum  za przeliczenie serc oraz  ich, spakowanie. 
 
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pomóc! 
 

Szkolne Koło Wolontariat 
Koło „Matematyczne origami” 
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 OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  
„MISJA KSIĄŻKA!”  

Kącik literacki 

Uczniowie Zespołu Szkół w Sułowie wzięli udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Misja książka” 
organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Naro-
dowej.  
 
Misja - Książka! to turniej literacki, w którym kilkuoso-
bowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współ-
zawodniczyli ze sobą w tworzeniu książki. Książka po-
wstawała z opowiadań ,których autorami byli gimnazja-
liści. Wszystkie prace zostały zebrane w jedna publika-
cję: "Ona i on ,czyli relacje damsko-męskie".  
 
Młodzi autorzy to: Ilona Szkołut, Patrycja Romanowska, 
Patrycja Niemira, Dominik Kijek, Weronika Woszak, 
Weronika Budziło, Marlena Mazur, Gabriela Skawińska, 
Agata Krawczyk, Kamila Koziej, Malwina Nawrocka. 
Opiekunem drużyny została Małgorzata Szymanek, któ-
rej zadaniem było sprawdzenie, zestawienie opowiadań 
w specjalnym programie wydawnictwa Ridero i publika-
cja książki. Stroną techniczną zajęła się pani Anna Go-
dzisz. 
  
Konkurs przebiegał w czterech etapach:  
1.   Zgłoszenie książki do 15.11.20 16r. dopuszczenie  
książki do druku.  
2. Otwarte głosowanie internautów (15.112016r do 
15.01.2017r.), promocja książki, zdobywanie głosów 
internautów. Głosowanie ogólnodostępne - każdy użyt-
kownik Internetu może oddać wyłącznie jeden głos na 
jeden ze Zbiorów  
3. Opublikowanie rankingu Top 50, czyli listy 50 publi-
kacji, które otrzymały największą liczbę głosów.  
4. Ocena jury składającego się ze znawców literatury i 
wybór zwycięzców.  
 
Praca nad książką wymagała dużego zaangażowania 
młodzieży. Od 1.10.20 16r. Wydawnictwo rozpoczęło 
przyjmowanie zgłoszeń, 15.11 rozpoczęło się głosowa-
nie internautów. 
 
Nasz cykl opowiadań powstawał tylko przez dwa tygo-
dnie. Pierwszym etapem konkursu było zgłoszenie pu-
blikacji do 15.11. Uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia. Udało się. W nagrodę szkoła otrzymała jeden eg-
zemplarz książki, który został podarowany bibliotece 
szkolnej. Po zgłoszeniu publikacji do konkursu, każdy 
czytelnik mógł zapoznać się z jej treścią i oddać  
głos poparcia. Konkurencja była ogromna, ponieważ do 
rywalizacji przystąpiło ponad 700 szkół.  
 
Uczniowie gimnazjum zorganizowali kampanię promo-
cyjną. informacje o naszej publikacji zostały umiesz-
czone na Facebooku, stronie ZS Szkół w Sułowie. Ilona 
Szkołut i Patrycja Romanowska zaprojektowały i wyko-
nały plakaty, które umieszczono na tablicach  
informacyjnych w SP w Tworyczowie, ZS w Michalowie i 
ZS w Nieliszu. Przygotowane zostały także ulotki dla 
uczniów i rodziców.  

W wyniku wszystkich działań nasza książka uzyskała 295 
głosów, co plasuje ją na 200 miejscu. 
Jest to wynik zadowalający, gdyż w przedsięwzięciu 
wzięło udział 700 szkół.  
 
Udział w konkursie nauczył młodzież planowania, umie-
jętności publicznej prezentacji oraz doskonalił warsztat 
redakcyjny gimnazjalistów. Głosowanie na książkę wią-
zało się z odczytaniem przynajmniej kilku fragmentów 
publikacji, dlaczego udział w konkursie realizował  
jeden z priorytetów polityki oświatowej - czytelnictwo. 
Ważnym osiągnięciem było także doskonalenie umiejęt-
ności informatycznych uczniów. Na uwagę zasługuje 
także fakt, iż kampania promocyjna książki była także 
promocją naszej szkoły i uczniów w najbliższej okolicy,  
wśród ościennych szkół.  
Szkoda, że naszym gimnazjalistom nie udało się znaleźć 
w ścisłym finale, ale po przygodzie z tworzeniem książ-
ki prócz satysfakcji pozostał egzemplarz opowiadań 
własnego autorstwa, który, stojąc na półce, będzie 
przypominał, że uczniowie szkoły wiejskiej potrafią  
realizować wiele ciekawych pomysłów.  

 
Małgorzata Szymanek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od redakcji: 
 
Od aktualnego numeru gazety, rozpoczynamy przedruk 
opowiadań napisanych przez uczniów Zespołu Szkół w 
Sułowie. Pierwsze opowiadanie „Dziewczyna marzeń” 
Patrycji Romanowskiej już na następnej stronie. 
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Znowu ten sam dźwięk! Budzik zwiastuje nadejście ko-
lejnego dnia. W dodatku ten pies, który zawsze szczeka 
pod moim oknem, wyjątkowo wariuje. Lekko zdenerwo-
wany, uniosłem powieki, a moje oczy zostały momen-
talnie oślepione przez poranne promienie ciepłego słoń-
ca. 
— Mogłaby nastać w końcu błoga cisza- pomyślałem. 
W ubolewaniach nad swoim strasznym losem studenta 
ostatniego roku prawa, nie zwróciłem uwagi, że moje 
pobożne życzenia stały się rzeczywistością. Zdziwiony 
ustaniem hałasu, podniosłem głowę i rozejrzałem się. 
Alarm sam z siebie przestał dzwonić, a zwierzak po pro-
stu odszedł. To było dosyć niecodzienne, jednakże nie 
zamierzałem się nad tym zastanawiać i narzekać. Za-
spany, wygramoliłem się z łóżka, wsunąłem stopy 
w puszyste kapcie i podszedłem do lustra, stojącego 
nieopodal. Zobaczyłem w nim mizernego, średniego 
wzrostu szatyna o zielonych oczach. 
— To cały ja — odrzekłem sam do siebie — niestety… 
Zwróciłem w stronę drzwi i zacząłem zmierzać do kuch-
ni. Będąc na miejscu, siadłem na krześle, wpatrując się 
w okno. 
— Pomyśleć, że niedługo skończę dwadzieścia pięć lat, 
a nadal nie potrafię się przyzwyczaić, że mama nie robi 
mi śniadania. Nie mam ochoty na jedzenie, ale kawusia 
mogłaby stać już na stole. Kawy, niebiosa… — krzykną-
łem! 
Usłyszałem, jak ekspres do kawy sam się włączył, 
a z szafki, która przed chwilą była zamknięta, wyleciał 
kubek i zawędrował na stół tuż przede mną. Odsunąłem 
się wraz z krzesłem ze zdziwienia. Co się dzieje? Czy ja 
potrafię kontrolować rzeczy? Ale jak? Urządzenie wyda-
ło charakterystyczny dźwięk, informując, że kawa zo-
stała zaparzona. 
— Mleko do tego, jeśli można — stwierdziłem rozbawio-
ny, gdy do kubka był wlewany napój. 
Jak sobie zażyczyłem, tak się stało. Nie wiedziałem, 
skąd to się wzięło, czy to w ogóle jest realne, czy nie. 
Może w końcu to tylko sen. Jednak jeśli nie, to ta wyi-
maginowana kawa i tak jest lepsza od tej, którą sobie 
sam robię. 
Po parunastu minutach byłem już gotowy. Czas się wy-
brać na uniwerek. Jak zawsze, szedłem powoli, będąc 
pewnym, że zdążę. Spojrzałem na zegarek, skręcając 
w kolejną uliczkę. Zajęcia zaczynają się za sześć minut. 
Przeszedłem przez kolejne pasy dla pieszych i skręciłem 
pośpiesznie w lewo, jednocześnie zderzając się z kimś. 
Oboje upadliśmy na chodnik, a z mojej niedomkniętej 
teczki wypadło parę kartek. 
— Przepraszam, sprawdzałam właśnie godzinę i nie pa-
trzyłam na drogę. — Dziewczyna zaczęła usprawiedli-
wiać się pośpiesznie. — Nic ci nie jest? 
Podniosłem wzrok, zobaczyłem piękną blondynkę 
o ciemnych, niebieskich oczach. Nie mogłem wypowie-
dzieć słowa, jakby wargi momentalnie skleiły się do 
siebie. Dziewczyna spoglądała na mnie niepewnie 
i zapytała ponownie o to, czy się dobrze czuję. 
— Mhm… — tyle zdołałem wybąkać z siebie 
i przytaknąłem głową. 
— Skoro tak mówisz… — spojrzała na zegarek, podno-
sząc swoją torebkę. — O rany, znowu się spóźnię na 
wykład! Wybacz, muszę już iść! 

Dziewczyna odeszła pośpiesznym krokiem, a ja zosta-
łem sam. Po chwili ocknąłem się, widząc, jak próbuje 
odlecieć jeden z papierów. Szybko go chwyciłem, po 
czym pozbierałem resztę i zamknąłem teczkę. Ruszyłem 
w stronę uniwersytetu, a w moich myślach był jedynie 
portret tajemniczej blondynki. 
Po skończonym wykładzie, zauważyłem dwie dziewczy-
ny, rozmawiające ze sobą. Jedna z nich, wyglądała jak 
ta, o której wciąż myślę. Jednak to było chyba niemoż-
liwe… 
— Auć! Uważaj, jak chodzisz! — usłyszałem znajomy 
głos. To była ona. Krzycząca za jakimś chłopcem, który 
wpadł w nią i bez słowa odszedł. Wypadły przez to jej 
wszystkie książki oraz zeszyty z notatkami. 
Chciałem podejść i jej pomóc, jednak się wstydziłem. 
Patrząc na nią, czułem… coś. Coś, czego chyba nigdy 
wcześniej nie czułem. To wrażenie budziło we mnie 
szczęście, jak i smutek. Czyżbym się zakochał? Czy 
to w ogóle możliwe? W tak krótkim czasie? To pewnie 
tylko przelotne doznanie. Z tymi myślami odszedłem 
wraz z innymi do kolejnej sali. 
Po zajęciach byłem już pewien. Cały czas miałem ją 
przed oczami. Nie znam jej i nie wiem, czy ona zwróci-
łaby na mnie uwagę. Niby z jakiego powodu? Nagle 
przypomniałem sobie dzisiejszy poranek. Czy to w ogóle 
możliwe? Rano stawało się tak, jak chciałem. Teraz mo-
że też się uda? Wypuściłem z ust powietrze… 
— Chcę, by mnie zauważyła — wyszeptałem cicho, wy-
chodząc z uniwersytetu. 
— To się nie spełni. Głupek ze mnie, rura jestem 
i koniec. To, że raz mi się udało i przestawiłem parę 
rzeczy, nie oznacza, że sprawię, że ktoś się we mnie 
zakocha, prawda? -Szedłem, walcząc z myślami. Poczu-
łem nagle, jak ktoś mnie złapał za nadgarstek. Moje 
oczy się rozszerzyły, a głowa automatycznie obróciła 
w stronę osoby trzymającej mnie. To ona. 
— Cześć.. — zaczęła nieśmiało. 
— Umm… cześć. — Odpowiedziałem bez żadnych trud-
ności, co mnie z lekka zaskoczyło. 
— To na ciebie wpadłam dzisiaj, tak? — zaczęła szukać 
czegoś w torbie. — Wypadło ci. Podała mi mój szkicow-
nik, w którym często coś rysowałem. Racja, czegoś mi 
brakowało, gdy przeszukiwałem plecak na zajęciach. 
— Dziękuję — uśmiechnąłem się. Czułem jak strach uby-
wa, mogę normalnie rozmawiać. — Ojej, nazywam się 
Karol. 
— Jestem Sylwia — dziewczyna odwzajemniła 
uśmiech. — Ładnie rysujesz, tak przy okazji. 
— To zwykłe bazgroły, są warte kosza. Rysowałem je na 
szybko, gdy mieliśmy okienko. 
— Przesadzasz, one są super! Nie oceniaj siebie tak ni-
sko. 
 
Te słowa trafiły w sedno, moja samoocena sięgała dna. 
Tak było od zawsze. 
 
— Hej, Sylwia… — nie byłem pewien, co teraz robię — 
Chcesz może pójść ze mną do kina? 
— Jasne, czemu nie — uśmiech nie schodził z jej twa-
rzy. Zgodziła się? Czyli to zaklęcie serio zadziałało? 
— Serio? To..-to super! — czułem, jak szczęście rozpiera 
mnie od środka. Oboje weseli, ruszyliśmy przed siebie. 

Dziewczyna marzeń 
Autor: Patrycja Romanowska 



17 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

 
Minął już miesiąc od spotkania z Sylwią. Nadal nie mogę 
uwierzyć, że mam jakąś moc magiczną, która pojawiła 
się znikąd i sprawiła, że mam już oficjalnie dziewczynę. 
Ona jest moim życiem. Cieszę się, że ją spotkałem, 
że nie zauważyłem zniknięcia notatnika, że ona go zna-
lazła. Jednak ciągle jedna rzecz nie może dać mi spoko-
ju. Świadomość, że bez tego czaru moje życie wygląda-
łoby inaczej. Chociaż, czy nie przesadzam? Może ona 
sama mnie zauważyła. A to, że umiem poprzesuwać 
parę przedmiotów, nie oznacza, że ją zaczarowałem? 
Podniosłem głowę. Słoneczne, ciepłe promyki nadcho-
dzącego dnia jak co dzień oświetlały mój pokój. Coraz 
bardziej szczęśliwy, poszedłem do kuchni. 
— Jedna kawa, proszę — odrzekłem radośnie, po czym 
zmieniłem kierunek, podchodząc do szafy. Gdyby ktoś 
teraz to widział, uznałby mnie za wariata, rozmawiają-
cego z ekspresem. Po minucie coś zdziwiło mnie. Cho-
ciaż raczej powinienem powiedzieć… czegoś nie było? 
— Powiedziałem, że chcę kawę — powtórzyłem do eks-
presu. Jednak ten ani drgnął. Do tej pory przecież nic 
się podobnego nie działo. 
— Grzebień! — krzyknąłem, ale nic nie przybyło. Skupi-
łem wzrok na talerzu, wyobraziłem sobie, jak się unosi. 
Nic się nie stało! W czym problem? Czyżby to coś, ta 
moc teraz mnie opuściła? Tylko… dlaczego? Pomyślałem 
o Sylwii. Co, jak ona też? Usłyszałem dzwonek do drzwi. 
Wiedziałem, że to ona. Podszedłem do drzwi i udając 
uśmiech, zaprosiłem ją do środka. 
— Hej, kochanie — powitałem ją. Byłem trochę zdener-
wowany, ale nie dawałem tego po sobie poznać. 
— No, cześć. Jak mija ranek? Wyglądasz trochę marnie. 
Wyspałeś się dobrze? 
— Zależy, jak się na to patrzy. — odpowiedziałem nie-
pewnie. Wyglądam gorzej dla niej. Czyli związek na-
prawdę był przez urok? Skoro teraz to zniknęło, to ona 
też zniknie? Nie wiem, co robić- moja samoocena po-
nownie się obniżyła do zera. 
— Co robisz? — zapytałem zdezorientowany, gdy zoba-
czyłem, że przykłada mi rękę do czoła. 
— Jesteś cały czerwony. Może powinieneś jednak dzisiaj 
poleżeć w łóżku? 
Jestem pewny, że ona to robi, żeby jak najszybciej 
wyjść stąd. Po prostu nie chce się ze mną spotykać- 
pomyślałem. 
— Jak chcesz pójść, to po prostu powiedz — wymamro-
tałem. 
— O czym ty mówisz? Chcę zostać z tobą. 
— Tak, bardzo, jak ja chcę zostać baletnicą, tak? — spy-
tałem ironicznie. 
— Nie wiem, o co ci chodzi, ale to jest niemiłe. Masz do 
mnie o coś żal? 
— A czy powinienem mieć? 
Dziewczyna spojrzała na mnie, jak na głupca. Głupca, 
który myślał, że uda mu się oszukać świat. 
— Widzę, że chyba nie chcesz mojej obecności. Mam 
nadzieję, że jesteś szczęśliwy, bo wychodzę. Cześć. — 
Jak powiedziała, tak zrobiła. 
Do tej pory ani razu się nie kłóciliśmy. To tylko kosz-
mar, prawda? Zaraz się obudzę, a pomiędzy Sylwią 
i mną nadal będzie wszystko dobrze. Bez tej mocy, nie 
dam rady! Usiadłem na łóżku. Nie miałem ochoty 
z nikim gadać. 
Przez dwa tygodnie siedziałem w domu. Zabawne, 
czyż nie? To przez zwykłą, jedną dziewczynę. Chociaż 

może jednak nie taką zwykłą, jak próbuję sobie teraz 
wmówić? W końcu tylko przy niej czułem się… le-
piej. Nie mam pojęcia, co mam myśleć. Na uniwersyte-
cie pewnie nikt się nie przejął moim brakiem, ponieważ 
nikogo tam tak naprawdę nie obchodzę. Powinienem 
chyba w końcu stąd wyjść. Przynajmniej z tego powo-
du, że kończy mi się jedzenie w lodówce, więc przyda-
łoby się zrobić zakupy. W końcu gonitwę myśli przerwał 
racjonalny powód wyjścia z domu. Spojrzałem na zegar 
w kuchni. Osiemnasta trzydzieści. Wstałem 
i wygrzebałem z szafy ubrania, w które po chwili wsko-
czyłem. Wziąłem portfel, telefon oraz klucze, po czym 
wyszedłem z domu, zasuwając za sobą drzwi. Ruszyłem. 
Całe szczęście mieszkam nieopodal Carrefour’a. Po pa-
ru minutach spaceru byłem przed sklepem. Chciałem 
już wejść, ale zobaczyłem wychodzącą, znajomą syl-
wetkę. 
— Powodzenia — rzuciłem cicho, sam do siebie. Podbie-
głem do osoby, niosącej w tej chwili torbę 
z zakupami. Nie mam pojęcia czy to zły, czy dobry po-
mysł, ale wiem, że cofnąć się nie mogę. 
— Pomóc w zakupach? — odezwałem się, będąc obok 
niej. Dziewczyna stanęła zaskoczona i zaczęła się mi 
dokładnie przyglądać. 
— O, cześć, Karol.. — odpowiedziała prawie niesłyszal-
nie — Już mnie nie unikasz? 
— Dlaczego miałbym cię unikać? 
— Nie mam pojęcia. Myślałam, że wtedy u ciebie 
to była mała sprzeczka o nic, ale potem na uniwersyte-
cie nie mogłam cię nigdzie znaleźć. Założyłam więc, że 
postanowiłeś mnie unikać. 
— Nie miałem ku temu powodu. Po prostu, można moją 
nieobecność nazwać… chorobą duszy. 
— Czyli jednak miałam wtedy rację. Wyzdrowiałeś już 
w pełni? 
— Nie musisz udawać, że ci zależy. Wiem o tym, że nic 
do mnie nie czujesz. Urok przestał działać, przez 
to wtedy była ta kłótnia — wymamrotałem niechętnie. 
— Jaki znowu urok? Co ty masz w głowie? Słuchaj, nie 
wiem czego się naczytałeś, ale zależy mi na tobie, 
a tamta kłótnia była spowodowana tylko przez twoje 
dziwne zachowanie. — Ty lepiej mi powiedz, co ogląda-
łeś, że wierzysz teraz w zaklęcia, którymi mnie niby 
obdarowałeś. Tylko tak szybko, zanim masło zamieni mi 
się w napój. 
Wtedy opowiedziałem jej wszystko od dnia, w którym 
pojawiła się we mnie ta „moc”. Cały czas nie byłem 
pewny, czy mówiąc to, dobrze postępuję. W końcu mo-
głaby mnie wziąć za jakiegoś psychola i uciec. Sylwię na 
początku śmieszyła ta historia, ale potem zaczęła brać 
moje słowa na serio. Gdy skończyłem, nie odezwała się. 
— ...Przepraszam. — dodałem w końcu. 
— Nie musisz. Nawet jeśli twoje życzenie miało na nasz 
związek jakiś wpływ, to i tak nie tak wielki, jak sądzisz. 
W końcu powiedziałeś, że chcesz, żebym cię zauważy-
ła. Nie polubiła, pokochała, czy wyszła za ciebie. Ra-
cja, nie wiedziałam czemu, ale miałam przeczucie, że 
ten szkicownik jest twój. Ale to, że wyszło z tego coś 
więcej, to już nie dzięki czarom, tylko dzięki tobie 
i tego, jaki jesteś. 
Z jednej strony brzmiało to absurdalnie, jak ta cała 
„telekineza”, ale z drugiej…, miała rację. Nie powie-
działem nic o zakochaniu, tylko o zauważeniu. Czyli… 
— I jak, artysto, twój mózg przetworzył wszystko? — 
spytała rozbawiona, widząc napływającą radość 
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w moich tęczówkach. Idziesz do mnie na film? Czy nadal 
zamierzasz stać i wpatrywać się z ekscytacją w znak 
drogowy? Ocknąłem się i ruszyłem za Sylwią… 
 
Otworzyłem powoli oczy. Zobaczyłem uderzającą biel 
ścian i promienie już wysoko uniesionego słońca. Gdzie 
ja jestem? Lekko obolały, podniosłem się do pozycji sie-
dzącej. Rozejrzałem zmieszany po pomieszczeniu. Mały, 
jasny, drażniący mnie pokój. Widząc monitor, do które-
go byłem podłączony, od razu domyśliłem się, gdzie je-
stem. Szpital, wspaniale! Nie mam pojęcia, z jakiego 
powodu tu trafiłem. Ostatnie, co pamiętam, to drogę do 
Sylwii. A jeśli jej też się coś stało? Wziąłem głęboki 
wdech. Może ktoś w końcu tutaj wejdzie? Mam coś wbi-
tego w żyłę i nie mogę wstać. Wyjrzałem przez okno. 
Wieżowce, bloki i kilka sklepów w tle. Ale cóż mogłem 
teraz zrobić? Po chwili usłyszałem skrzypienie drzwi. 
Odwróciłem się w ich stronę, sprawdzając, kim była ta 
osoba. Moja matka, szczęśliwa, widząc mnie przebudzo-
nego, podbiegła do łóżka. 
— Nareszcie się obudziłeś! Tak się martwiłam! — mówiąc 
to, przytuliła mnie mocno. Po paru chwilach bliskości, 
puściła mnie i usiadła obok na krześle. 
— O.., cześć? Co się w ogóle stało? Jak tu trafiłem? — 
spytałem w końcu. Wzięła głęboki wdech. 
— Miałeś wypadek. Otóż, wpadłeś pod samochód, idąc 
na zajęcia. Ktoś pozbierał kartki z rysunkami. Skoro się 
obudziłeś, lekarz powinien cię niedługo zbadać — powie-
działa z entuzjazmem. 
— A Sylwia? Co z nią? 
— Skarbie, nikogo z tobą nie było, ja nie znam żadnej 
Sylwii. 
A więc to tak. Pewnie ona tak naprawdę nie istnieje. 
Ona, to tylko wytwór mojej wyobraźni. Czy spotkam 
kiedyś taką dziewczynę? Zobaczymy- pomyślałem. 
— Coś się stało? Tak nagle ucichłeś.. — Przepraszam. Po 
prostu zamyśliłem się… To, ile byłem nieprzytomny? 
— Całe wakacje. Teraz czeka cię miesiąc rehabilitacji. 
— Czyli tamto wszystko było tylko snem podczas śpiącz-
ki? Nie, nie, nie… to niemożliwe. Czyli nic się tak na-
prawdę nie stało? 
— Coś się stało? Tak momentalnie ucichłeś. Kim jest ta 
Sylwia? 
— Nic, nic.. Zamyśliłem się po prostu. Co do tego imie-
nia, musiało mi się coś po prostu przyśnić. Jak długo 

będę musiał tu leżeć? 
— Lekarz coś mówił o rehabilitacji, także koło 3 tygodni 
na pewno jeszcze tu poleżysz. Poinformowałam uniwer-
sytet o twoim wypadku, problemów nie będzie. 
Tydzień za tygodniem mijał, jakby to były stulecia. 
W końcu, po dwudziestu dniach, byłem na tyle sprawny, 
żeby opuścić szpital i znów siedzieć w swoim cichym, 
spokojnym mieszkanku. 
Obudziłem się po raz pierwszy we własnym łóżku. Dzi-
siaj jest ten dzień. Dzień, który odmieni moje życie. 
Postanowiłem, że stanę się śmielszy. Życie jest jed-
no, nie ma czasu na coś takiego jak strach i kompleksy. 
Podniosłem się z łóżka i poszedłem przebrać. Po paru 
minutach byłem już obok ekspresu, piłem własnoręcznie 
zaparzoną kawę. Może jednak nie smakuje tak źle, jak 
myślałem? Skończywszy napój, wziąłem teczkę, telefon 
oraz klucze i wyszedłem z domu, zamykając przy tym 
drzwi wejściowe. 
— Nie mam pojęcia, czy dziewczyna z moich snów jest 
w ogóle prawdziwa. Może to tylko wybryk mojej wyob-
raźni? Mam nadzieję, że nie — powiedziałem do siebie. 
Z tymi myślami wszedłem na uniwersytet. Od razu pod-
szedłem i stanąłem przy drzwiach jednej z sal, przypa-
trując się wszystkim. 
— Auć! Uważaj, jak chodzisz! — usłyszałem znajomy 
głos. Spojrzałem na jego źródło. To ona…? To jest jakiś 
znak? Podszedłem do dziewczyny, przykucnąłem 
i pomogłem zbierać książki. Spojrzałem na jeden zeszyt, 
z którego widać było kolorowe kartki. Wziąłem go do 
ręki i otworzyłem. 
— Ładnie rysujesz — uśmiechnąłem się do niej. 
— To zwykłe bazgroły. Jednak, dziękuję — odwzajemniła 
uśmiech. 
— Nie powinnaś oceniać się tak nisko — zacytowałem jej 
słowa- jestem Karol. 
— Sylwia — pomogłem jej wstać i zaczęliśmy rozmawiać. 
— Hej, Sylwia… — nie byłem pewien, co teraz robię — 
chcesz może pójść ze mną do kina? 
— Jasne, czemu nie — uśmiech nie schodził z jej twarzy. 
Zgodziła się? 
— Serio? To… — to super! Czułem, jak szczęście rozpiera 
mnie od środka. Oboje weseli, ruszyliśmy przed sie-
bie. Nie zwątpię już nigdy w siebie. Koniec z niską sa-
mooceną. 

Wszyscy znają powiedzenie „chcesz być piękna, to 
cierp”. Fakt, jeśli chcemy urodę poprawić bardzo szyb-
ko, to trzeba się nieźle nacierpieć. Te wszystkie diety, 
zabiegi plastyczne, liposukcje, dermabrazje i temu po-
dobne nazwy już samym swoim brzmieniem wywołujące 
gęsią skórkę. A przecież nasze przodkinie też były pięk-
ne i o żadnych takich zabiegach nie miały pojęcia. Jak 
one to robiły? Zioła moje drogie panie, po prostu zioła. 
Świat, w którym żyjemy zaczyna się odwracać od che-
mii w żywności, chemii w medycynie, chemii w kosme-
tykach. Już wiemy, że naszym niepohamowanym pędem 
do coraz wyższej cywilizacji, a co za tym idzie coraz 
bardziej wyrafinowanej technologii, po prostu narobili-
śmy sobie kłopotów. Zanieczyszczone środowisko, żyw-
ność, która na pewno nie zasługuje na miano 
„zdrowej”, skutkuje powstawaniem coraz to nowych 

chorób popularnie zwanych „cywilizacyjnymi”. Jeszcze 
za siermiężnych czasów PRL spotkałam się z wypowie-
dzią francuskiej specjalistki od kosmetologii, która mó-
wiła, że Polki dlatego mają taką ładną cerę, bo nie ma-
ją dostępu do kosmetyków zawierających tylko związki 
chemiczne, które owszem na początku działają bardzo 
szybko i efekty ich są natychmiast widoczne, ale nieste-
ty na dłuższą metę czynią niepowetowane szkody dla 
urody. Nasze polskie kosmetyki: kremy, szampony, ma-
seczki itp. były produkowane głównie na bazie ziół, ta-
kich, z jakich korzystały kobiety sto, dwieście i więcej 
lat temu. Przemysł kosmetyczny coraz częściej powraca 
do produkcji kosmetyków z naturalnych składników, ale 
wiele z dawnych sposobów nie utraciło nic z dawnej 
aktualności, mimo istnienia gotowych preparatów do 
pielęgnacji urody. I mają jeszcze jedną, istotną zaletę – 

 CHCESZ BYĆ PIĘKNA?  
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Kącik kulinarny 

UNIWERSALNE CIASTO NA PIZZĘ 
3 szklanki mąki,1 łyżeczka płaska soli,1 łyżeczka cukru, 
5 dkg drożdży,1 łyżka oleju, 1 łyżka wódki, 1 1/2 szklan-
ki ciepłej wody. 
Drożdże rozpuścić w letniej wodzie (nie może być gorą-
ca) do mąki dodać wszystkie składniki i wyrobić z wodą 
z drożdżami w emaliowanej misce. Pozostawić do wyro-
śnięcia. Wyłożyć na stolnicę przerobić, podsypując mą-
ką, podzielić na dwie części, rozwałkować i wyłożyć cia-
stem blaszkę najlepsza jest okrągła jak do tarty. 

 
FARSZE NA PIZZĘ - RÓŻNE WARIANTY: 
 
TRADYCYJNY: 1 cebula, 20 dkg pieczarek, 20 dkg szynki 
lub boczku, 1 mała puszka kukurydzy, trochę suszonych 
pomidorów lub konserwowej papryki kolorowej, oliwki 
zielone lub czarne, 20dkg sera żółtego. 
Cebulę podsmażyć lekko na tłuszczu, pieczarki pokroić 
na plastry udusić na maśle, wyłożyć na przygotowane 
ciasto: cebulę, pieczarki, szynkę lub boczek, kukurydzę, 
suszone pomidory lub paprykę, oliwki, lekko posypać 

przyprawą do pizzy lub ziołami prowansalskimi, wstawić 
do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na ok. 30 min. 
Pod koniec pieczenia posypać utartym żółtym serem. 
 
CHŁOPSKI: 4 jajka, 2 łyżki śmietany, 1 cebula, 10 dkg 
boczku, szynki lub kiełbasy, 20dkg sera żółtego. 
Jajka wymieszać ze śmietaną, dodać połowę utartego 
sera żółtego, odrobinę posolić, dodać przysmażoną lek-
ko cebulę, wyłożyć na przygotowane ciasto, na wierzch 
położyć wędlinę w małych kawałkach, posypać przypra-
wą do pizzy. Wstawić do piekarnika na 180 stopni i piec 
ok. 30 min. Pod koniec pieczenia posypać pozostałym 
utartym serem. 
 
WIEJSKI: 1 cebula, garść kiszonej kapusty, odrobinę 
uduszonych pieczarek lub grzybów, 20 dkg wędliny, 20 
dkg sera żółtego, suszone pomidory. 
Cebulę podsmażyć lekko na oleju, dodać do niej opłuka-
ną surową kapustę kiszoną, chwilę poddusić, można lek-
ko podlać wodą, ale musi ona wyparować, przestudzić, 
wyłożyć na ciasto, dodać grzyby lub pieczarki, wędlinę, 
suszone pomidory, lekko posolić, posypać przyprawą do 
pizzy. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, 
piec ok 30 min., pod koniec pieczenia posypać utartym 
żółtym serem. 
 
Przygotowanie farszu na pizzę zależy od naszej pomysło-
wości, smaku oraz produktów jakie mamy do dyspozycji.  
Powyższe propozycje wystarczą na dwie pizze w okrą-
głych blaszkach. 
 

Smacznego! 
 
 

Przygotowała: A. Martyna 

Mamy oczekiwaną, prawdziwą zimę. Może czasami mroźną, wietrzną i śliską, ale cudownie białą, okrytą śnieżnym 
puchem, z oszronionymi drzewami. Cały świat wystroił się w zimową szatę, a my zamiast cieszyć się z tej pory ro-
ku i korzystać z zimowych przyjemności, zabaw na śniegu, zdrowotnych, hartujących spacerów, kuligów i przejaż-
dżek, to narzekamy, że zimno, że ślisko, a kiedy ta zima się skończy? Czas szybko biegnie i ani się nie obejrzymy 
jak powita nas wiosna, a teraz dla wszystkich zmarzluchów na długie zimowe wieczory proponuję różne warianty 
domowej pizzy : 

są o wiele tańsze, bo ziół jest w naszym kraju mnóstwo. 
Trzeba tylko poznać ich właściwości, no i oczywiście 
troszeczkę popracować przy sporządzaniu preparatów, 
wywarów itd. 
W tym artykule na pewno nie zmieścimy opisów działa-
nia wszystkich ziół, które służą naszej urodzie, ale 
obiecuję, że w następnych numerach dokończymy ten 
cykl. 
A więc do rzeczy. 
 
Aloes uzbrojony 
Amerykanki uważają, że jest to najlepszy środek do 
pielęgnacji włosów. Wzmacnia je, pobudza cebulki wło-
sowe, nadaje włosom puszystość, działa bakteriobój-
czo. Jednym słowem ożywia skórę głowy.  
Z rośliny należy zerwać kilka liści, oczyścić je, umyć, 
pokrajać i zmiksować dolewając ok. pół litra wody. 
Przecedzić przez sitko, dolać pół litra gorącej wody, 
aby uzyskać odpowiednią temperaturę, a następnie 

użyć do ostatniego płukania po myciu włosów, mocno 
wcierając w skórę.  
 
Brzoza brodawkowa 
Pd dawien dawna pito wczesną wiosną sok z brzozy 
(szczególnie u Słowian) na urodę. Wierzono, że sok ten 
„czyści krew”. Sokiem z brzozy przemywano twarz 
(wybielał i ponoć likwidował piegi), wcierano w skórę 
głowy na porost włosów. Obecnie surowcem dla prze-
mysłu kosmetycznego i domowych zabiegów kosmetycz-
nych są liście brzozy. W naparze liści brzozowych płu-
cze się włosy, a nalewkę na liściach brzozowych wciera 
w skórę głowy. 
 
                                                               Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 
 
Źródła: 
1. „Ziółka i my” Irena Gumowska 
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Po kilkumiesięcznej znajomości blondynka pyta swego 
wybranka: 
- Znamy sie już tak długo. Czy nie powinieneś przedsta-
wić mnie swojej rodzinie? 
- Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu to jest niemoż-

liwe. Żona z dziećmi wyjechała do teściów.  

 

●   ●   ● 

Młody sędzia prowadzi pierwszą w swoim życiu rozpra-
wę. Oskarżonym jest facet, który pędził bimber. Sędzia 
waha się jaki wydać wyrok, ogłasza przerwę i dzwoni do 
swojego starszego, doświadczonego kolegi: 
- Słuchaj Marek, mam tu gościa który pędzi bimber. Jak 
myślisz, ile mam mu dać? 

- Hmmm… 20 zł za litr i ani grosza więcej!  

 

                                     ●   ●   ● 

Bardzo późno w nocy pijany facet wraca do domu. 
Dzwoni do drzwi, ale żona nie chce mu otworzyć. Fa-
cet, czekając, mówi: 
- O...twórz kochaaanie... przyniosłem bu... bukiet naj-
piękniejszych róż na świecie dla naj... najpiękniejszej 
kobiety na świecie. 
Żona otwiera drzwi, facet wchodzi do mieszkania i idzie 
prosto do sypialni. 
- A gdzie róże? - pyta żona. 

- A gdzie... najpiękniejsza kobieta na świecie? 

 

●   ●   ● 

Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie pręd-
kości i pyta ją bardzo grzecznie, aby pokazała mu pra-
wo jazdy. 
Blondynka obrażona odpowiada: 
- Chciałabym, abyście lepiej ze sobą współpracowali. 
Nie dalej jak wczoraj jeden z was zabrał moje prawo 

jazdy, a już dziś oczekujecie, że je wam pokażę. 

 

Przychodzi pacjent do dentysty: 
- Ależ od pana czuć alkohol! - mówi oburzony stomato-
log. 
- To dlatego, że przykładałem go sobie na bolący ząb! 
- A od dawna boli? 

- No, już jakieś cztery lata...  

 

●   ●   ● 

Do windy, w której stoi już blondynka, wchodzi pewien 
facet.  
- Na drugie?  

- Iwona. 

 

●   ●   ● 

Scena w ogrodzie.  
Jasiu kopie dół.  
- Jasiu co robisz? - pyta sąsiad.  
- Kopie grób dla mojej rybki.  
- Dlaczego taki duży?  

- Bo moją rybkę zjadł twój kot. 

 

●   ●   ● 

Na lekcji pani mówi dzieciom:  
- Pod żadnym pozorem nie całujcie zwierząt! One prze-
noszą wiele zarazków!  
- Eee tam, moja ciocia całowała swojego kota...  
- I co się stało?  

- Kot zdechł… 

●   ●   ● 

Przychodzi baba do lekarza:  
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie!  
- Ale przecież ja leczyłem pani męża, a nie panią - mó-
wi lekarz.  
- Tak, ale teraz ja po nim wszystko dziedziczę i to dzię-

ki panu! 

http://forum.sulow.pl/
mailto:sekretywsi@wp.pl

